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 سخن نویسنده
ست ، لذا اده ها با زحمات چندین ماهه تهیه و نگارش شکنم که این سری آموزش در همین ابتدا این را عرض

 یاری رسانند نهایت هامارا در این سری آموزش و سایر دوستانی که از تمامی اعضای تیم سخت افزار و نرم افزار

  را داریم.و قدردانی تشکر 

شاپیش از دید ، پی.اگر در هنگام مطالعه این جزوه آموزشی با هرگونه اشتباه نگارشی یا تایپی و... مواجعه ش1

 طلبیم.همه شما عزیزان پوزش می

، بردارییا ترجمه گشته و در صورت کپی وریآجزوه توسط دوستان معرفی شده جمع مطالب این ی. همه2

 باشد.ام میبرداری بدون ذکرمنبع از نظر قانونی وشرعی،خالف و حرآن ذکر شده است. لذا هرگونه کپی منبع

تالش  مام؛ و تیم ما تگرددمندان منتشر میش و به صورت تایپ شده برای عالقه. این جزوه در چندین بخ3

 د.دوستان عجله نفرماین ا دقیق و به موقع آماده شوند ،لذا لطفا  هخود را خواهد کرد که آموزش

توانید ردید ، میو یا...( برخونگارشی،مفهومی )تایپی، .در صورتی که به هر دلیلی در بخشی از جزوه به مشکل4

 با نویسنده در تماس باشید.

واننده خاشد، تا بتوان با سعی شده که سخن نویسنده به صورت خودمانی و دوستانه ب ها.در این آموزش5

 ارتباط نزدیکتری بر قرار کرد.

موزش آام ، لذا در این هم نوشته و منتشر کرده SIMCOMهای های ماژول. از آنجا که بنده سری آموزش6

ته شده هرآنچه که گف ، ما به هیچ عنوان قصد نشان دادن برتری بی دلیل یه شرکت بر دیگری را نداریم

ر طراحی ه و دریک کشوها هردو چینی بودباشد؛هر چند که این شرکته بین این دوشرکت میای عادالنمقایسه

 ...تندهایی جالب هسی تفاوتولی داراه هم ها بسیار بسیار شبیه باند،همچنین این ماژولو ساخته شده

احی و ساخته طر ( ماR&D. به مدت اندکی بعد از ارائه این آموزش سخت افزار و نرم افزاری که توسط تیم )7

ار خود روی که تحقیق و ای بدان بتوانند بدون هیچ گونه دغدغهمنگردد که دوستان و عالقهشده است ارائه می

 ها بپردازند.این ماژول

 :سنده برسانید زیر به گوش نوی هاید از نشانید ، راهنمایی و غیره را می توانی. هرگونه پیشنهاد ، انتقا8

Email:Navidhatami20@Gmail.com 

     Telegram ID:Navidhatami20 

 دنبال کنید... Simcom@و  Quect@های ما را در کانال
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  مقدمه
های برقراری یک ف امری حیاتی می باشد.یکی از روشدر دنیای امروزی برقراری ارتباط بین اداوات مختل

نید شبکه موبایل دااز شبکه موبایل است . همانطور که می سترش زیاد و کم هزینه ؛ استفاده ارتباط امن و با گ

ه در سراسر هایی که دارد توانست به سرعت جای خود را در دنیا باز کند به طوری که امروزبه دلیل ویژگی

 دینا گسترش یافته است.

بندی باند فرکانسی ن مبنای تقسیمی سلولی است که اساس آبه صورت یک شبکه GSM ساختار سیستم

کیل ی جغرافیایی را تشدر یک منطقه BTS یهای فرستندهموجود بین نواحی مختلف و تحت پوشش ایستگاه

 .دهدمی

 GSM مخفف Global System for Mobile Communication بار در سال  است که برای نخستین

رای ارتباطات ارد جدیدی ببرده شد و این سازمان استاند کارسازی اروپا بهتوسط سازمان استاندارد 1982

 .کرد هارائ گاهرتزم 900 باند سیار در

 

ی مجدد و در جهت استفاده BTS یهای فرستندهبندی باند فرکانسی در خصوص کاهش ایستگاهکار تقسیم

داره توسط یک اگیرد که ای صورت میاز باند فرکانسی در نواحی مختلف و تحت یک طرح جامعه شبکه

 .گرددی سلولی تعیین میطراحی شبکه

وبایل ، نسل نسبت به شبکه اولیه م بهتر های صدای دیجیتال و سیگنالینگبه دلیل داشتن کانال GSMاز 

 یاد می کنند. G2دوم ارتباط یا 

ین ااز  درصد از بازار جهانی تلفن همراه 80زند که ام تخمین میاسیعنی شرکت جی GSM اصلی فروشنده

ر های موبایل است که دیا همان گوشی MS شامل تعداد کثیری GSM یشبکه .کنداستاندارد استفاده می

 .های مختلف در دست افراد موجود استانواع و مدل

 GSM سرویس پیام های تلفنی ارائه کرد،برای اولین بار یک جایگزین ارزان برای حامل شبکه برای تماس

یگر آن است دشود. یک مزیت امروزه در سایر استانداردهای تلفن همراه نیز پشتیبانی می،که (SMS)کوتاه

 .باشدمی 112  که استاندارد شامل یک شماره تلفن اورژانس جهانی
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  (GSM)کههای زیرمجموعه شبسیستم

 

:SIM 

و غیرمستقیم با  VLR کارت مانند یک کارت اعتباری است که با جا زدن در گوشی مستقیما با سیستمسیم

ی شماره و مشخصات مشترك هویت خود را جهت استفاده از ارتباط برقرار کرده و با ارائه HLR سیستم

 .کندشبکه اعالم می

 :BTS 

و توسط تعداد کثیری از  Air interface های موبایل از طریقو گوشی GSM یارتباط رادیویی بین شبکه

 .شودار میبرقر BTS های فرستندهایستگاه

 

:BSC 

 Bsc  شوندمتصل می Bsc نامبه سیستمی به Abis _ interface های یک ناحیه از طریقBTS ی کلیه

بندی کار دسته BSC .هاستهای یک منطقه و نیز انجام عملیات مرکزی بر روی آنBTS دار کنترلعهده

 .را به عهده دارد MSC ها به سیستماطالعات و ارسال آن

 

:TRAU 

و بالعکس را به  MSC به سمت BSC سازی اطالعات وارده از طریقی ترجمه و فشردهاین قسمت وظیفه

ی و بالعکس به عهده MSC به BSC بندی اطالعات به اطالعات قابل استفاده ازعهده دارد. درحقیقت دسته

 .این سیستم است

 

:MSC 

شبیه به یک مرکز  MSC شوند؛متصل می MSC به یک A_ interface ها از طریق BSC تعداد زیادی از

 .تواند به آن دسترسی داشته باشدی خارجی میطور همزمان چند شبکهکند که بهتلفن دیجیتالی عمل می

به  A_interface مسیردهی مکالمات ورودی و خروجی و واگذاری کانال روی MSC ی اصلی یکوظیفه

 .است USER هر

 

:HLR 

سازی اطالعات مربوط به شمار زیادی از برد که کار ذخیرهرا نام HLR توانیگر میاز مراکز زیرمجموعه د

 .مشترکین را به عهده دارد
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:VLR 

نی فقط زمانی که مشترك در حال حرکت در یک ناحیه است، در اطالعات مکا VLR یک HLR شبیه یک

 یادیزشیده شده از تعداد شامل یک ناحیه پو VIR ی جغرافیاییشود. منطقهذخیره می VLR مشترك در

BTS و چند BSC و MSC است. 

 

 :EIR 

ستند و شود، قابل شناسایی هها جا زده میکارت جدید در آنهای دزدیده شده زمانی که یک سیمگوشی

ای یک دار GSM هایی شبیه دزدی هر شبکهگیرد. برای جلوگیری از رفتارصورت می EIR این کارت توسط

، IMEI زهای موبایل توسط آن و با استفاده ااست که هویت گوشی EIRنام نده بهدهسیستم تشخیص هویت

د برای این های وارداتی بعد از ورود به هر کشور بایقابل شناسایی است و این در حالی است که گوشی

 .نامیمی سریال گوشی میسیستم ثبت هویت شوند که ما آن را به عنوان ثبت شماره
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 Quectelتاریخچه شرکت 

یم  شدددرکددت بی سددد لیدددات  نی در مدداژول QUECTEL تو جهددا پیشدددرو  ننددده  ک ین  م هددای تددا

UMTS/HSPA(+),GSM/GPRS, LTE,LPWA  وGNSS  کار بردن به  باشدددد  یتمی  قابل های موثر 

دادن  ( , تخصددص جامع , گوناگونی زیاد محصددوالت با کیفیت و مقدم قرارR&Dقدرتمند تحقیق و توسددعه )

شرکت تق سیس  ستوار موجب تا شتری عنوان یک تفکر  ا ضای م ن کننده قابل به عنوان تامی QUECTELا

 می باشد. 2010زمان تاسیس در سال های بیسیم از اعتماد و امن ماژول

 Quectelتولیدات بی سیم 

 M2Mبیسیم  ختصاصیا هایماژول تامین کننده

 GNSS     کننده پیشرو جهانی در ماژول های سلوالر صنعتی و تامین Quectelتولیدات بی سیم شرکت 

از راه دور ،  کنترلگیری هوشمند,مانند اتومبیل,اندازه IOTتوانند به طور وسیع در بازارهای می باشد که می

 .های بهداشتی به کار بروندبی سیم,امنیت و مراقبت POSهای پیگیری دارایی ، دستگاه

و  LTE ،LTE-A ،LPWA ،UMTS/HSPAهای شامل ماژول Quectelلیست محصوالت  وسیع شرکت 

GNSS می باشد. 

جربیات  تشرکت به داشتن تیم مدیریت و تیم تحقیق و توسعه قدرتمند و همه کسانی که در بخش ارتباطات 

واهد کرد و کجا هدایت خ غنی دارند ، مفتخر است. بنابراین ما به خوبی متوجه هستیم تکنولوژی ما را به

 خواهند.ما چه چیزی را به معنی واقعی می مشتریان

ت همیشه به دنبال پیشگام بودن در تکنولوژی می باشد جدیدترین لیست محصوالت شرک Quectelشرکت 

 شناخته شده است. GPP R-13سازگار با استاندارد  EMTCو NB-IOTماژول،SC20هوشمند  ژولماشامل 

های د در محیطها را که بتوانننه تنها ظاهر ماژول Quectelکردن کامل نیازهای مشتریان ، برآوردهبه منظور 

ه و تست خشن و پیچیده کار کنند ، بلکه پشتیبانی فنی همه جانبه به مشتری در طول فاز تحقیق و توسع

 کردن نیز  ارائه می دهد.

ایمیل یا قرار های حضوری  در به وسیله تلفن ،  Quectelکمک به موقع از تیم سخت افزاری و نرم افزاری 

در زمان مراجعه به بازار صرفه  باشد که به مشتریان کمک می کندهنگام ضرورت همیشه در دسترس می

که بیشتر آنها  مسئولیت تحقیق و کارمند دارد ،  600 بالغ بهQuectel جویی شود. در حال حاضر، شرکت
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توار مشتری مداری ما را منعکس فنی را به عهده دارند. این تفکر تجارت استست کردن و پشتیبانی  توسعه،

 .کنندمی

ی دارا Quectelعالوه بر این، حضور جهانی کلیدی برای خدمات دهی بهتر به مشتریان ما می باشد تاکنون 

ده که به طور وزیع کننت 70مدیر ارشد فروش و باالی نفر  30، باالی دفتر محلی 36توسعه،  و دو مرکز تحقیق

 در دنیا گسترش  یافته اند.استراتژیک 

ه موقع و خدمات از  بلکه بتواند پشتیبانی ب، کندما مهم نباشد مشتری کجا زندگی میما آرزو داریم که برای 

 را دریافت کند. Quectelشرکت 

 Quectel تاریخچه و وقایع مهم

 :سال تکاملی انجام داد 7گستردگی تجارتش را با جهان در  Quectelشرکت 

2010 : 

 در شانگهای چین تشکیل شد.  2010اکتبر  25*  در تاریخ 

 M10 GSM/GPRS*  دستیابی به تولید انبوه اولین ماژول 

 وزیع جهانی.* تاسیس کامل و فراگیر کردن سیستم توزیع ملی و قدم برداشتن برای راه اندازی سیستم ت

 *  باز شدن دفتر در شنژن چین

2011 : 

 ( به آدرس جدیدHQ، نقل مکان دفتر اصلی )*  گسترش تجارت

 *  باز شدن دفاتر در پکن و فوژو چین ، آمریکای التین ، هند و سنگاپور

 hefei* تاسیس مرکز تحقیق و توسعه 

 M2M* فروشنده ماژول سریع و در حال رشد 

2012 : 

 استرالیا و روسیه*  باز شدن دفاتر 

 GCF*  عضو شدن در 

 *  راه اندازی کارخانه شراکتی در برزیل
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 ISO 9001 : 2008*  کسب گواهی 

 HSPA/UMTS/GNSSهای متفاوت *  ساخت ماژول

 (High-Techهای پیشرفته )ام ملی سرمایه گذاری در تکنولوژی*  کسب مق

2013 : 

 های آنو آزمایشگاه Hefei* توسعه مرکز تحقیق و توسعه 

 کند.را دریافت می  Vadafoneتاییدیه   M95 GSM/GPRS*  ماژول 

 شانگهای  IOT*  عضو شدن در انجمن صنعتی 

 های فرانسه ، لهستان و تایوان*  باز شدن دفتر

2014 : 

 های آمریکای شمالی ، برزیل و دانمارك* باز شدن دفتر

 ISO16949*  دریافت تاییدیه 

 .گیردمورد تایید قرار می AT&Tبرای شبکه  UC20/UC15/UG95 3Gهای * ماژول 

 2G/3G/4G/GNSS*  ساخت چندین ماژول 

2015 : 

 * کسب رتبه اول در سهام بازار داخلی

 کیه* باز شدن دفتر های کره جنوبی ، تر

2016 : 

 GSMA* عضو شدن در انجمن 

 EC25 CAT-4و  LTE EC21 CAT-1* ساخت ماژول های 

 CAT-NB1 BC95و ماژول  SC20* راه اندازی ماژول انقالبی هوشمند 
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 Quectelچرا محصوالت 

به  د چرا بایدنوجود دار Simcomهایی چون شرکتکه شاید این سوال برایتان پیش بیاید در حال حاضر 

های این شرکت هایی ذیل را برای ماژول؛ اما می توان مزیترفت Quectelهای مخابراتی شرکت سراغ ماژول

بای های جدید از رقته با ارائه قابلتیب توانسبین بردن مشکالت محصوالت شرکت رق از، بیان کرد که عالوه بر

 خود در این عرصه پیشی بگیرد:

 مد های پوشیدنی مثل،ساعت، لباس و... بسیار کارسایز بسیار کوچکتر محصوالت، که برای گجت

 باشد.می

  امکانOPEN CPU کند یا در بی نیاز می جداگانه ی محصوالت که شما را به پردازشگربودن برخ

هسته ای( با کالك )چهار ARM CORTX-A7قدرتمند  وجود یک پردازشگر SC20چون محصوالتی 

1.1GHZ  8وGB EMMC+ 8Gb LPDDR3 های شما را برای داشتن یک حافظه تمامی نیاز

الت حصوم، که در هیچکدام از کندد برآورده میعامل اندروی یستم امبدد با قابلیت اجرای سیستمس

 شود.نمی دیگر دیده

 بانسبت به رقها پایداری بیشتر بخشه تغذیه ماژول 

 کیفیت بهتر سخت افزار بکار رفته 

  فریمور قویتر )مثال  پشتیبانی از پروتکولMQTT سایر در  وبلیت نیز منحصر به فرد بوده )این قا

وجود  وبر اهل فن آشکار هستند   MQTTوجود ندارد. مزایای استفاده از  2G محصوالت مشابه رده

 نماید((. ساده می گیری از آن و عدم نیاز به کد نویسی بسیاراین امکان در ماژول کار طراح را برای بهره

  امکان بروز نمودن فریمور از راه دور توسط مکانیزمQuecFOTA ین که در آن صرفا اختالف ب

 ید و قدیم ارسال شده و درنتیجه سرعت بروز رسانی بسیار افزایش میابد.فریمور جد

  هماهنگی پینها برای امکان ارتقاء بهIOT  ماژول(BC68 ، BC66) 

 بیشمار های نمونه و ...ه جزوات، طراحیبا ارائ خدمات گسترده فنی 

 اید.نمدارای نمایندگی که گارانتی و خدمات بعد از فروش را در ایران تضمین می 

 

 ید.ئمامراجعه فر3با محصوالت شرکت به ضمیمهو مطالعه بیشتر  لطفا  جهت آشنایی

 

        



ی و آشنا شدید ، ما بر آن شدیم که به صورت کامل و جامع به معرف Quectelحال که با محصوالت شرکت 

های این شرکت بسیار باالست آنجا که تعداد و تنوع ماژول ، ازهای توانا بپردازیمچگونگی به کارگیری این ماژول

، لذا با بررسی امکانات و شرایط موجود باشدرای توضیح یک به یک آنها فراتر میو از حد توان و وقت ما ب

ا انتخاب و به بررسی تخصصی آن ها ریکی از ماژول ...(و بستر موجود در کشور،ماژول ،امکاناتماژول )قیمت

 پردازیم...می

کثر زهای ما را در اقیمت و با امکانات مناسب که می توان نیاهای ارزان الزم، یکی از ماژولهای یبا انجام بررس

 می باشد... GSM/GPRS M66رده برآورده کند ماژول پروژهای میان رده و حتی باال

 هستندبه یکدیگر کارکرد شبیههای موجود بسیار در راه اندازی و به خاطر داشته باشید اکثر ماژول این نکته رو

پردازیم ولی می هاما در این آموزش به یکی از ماژولپس اگر چه  باشند.تفاوت میولی در برخی از امکانات م

استفاده  Quectelهای وزش می توانید برای دیگر خانوادهبه راحتی با کمی جستوجو و آزمون و خطا از این آم

 کنید.
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 M66معرفی ماژول 

 M66 R1.0( نمای ماژول 1شکل

  معرفی کلی )عمومی(

برقرار کنید، توانید با کمترین سختی با شبکه موبایل ارتباط یک بسته سخت افزاری هستید که ب اگر به دنبال

 یا ،به ارسال داده به یک سرور دارید یا نیاز و یا تماس صوتی دارید و SMSهایی همچون اگر نیاز به قابلیت

د را به راحتی به یک پردازنده ارسال کنید و شاید هم نیاز به یک گیرنده بلوتوث داشته باشید تا فرامین خو

بیتی  32های ل طراحی یک برد برای میکروکنترلرجالبتر از همه شاید بخواهید بدون درگیر شدن با مسائ

ARM ار شماست . به یک پردازنده سرعت باال دسترسی داشته باشید ، همه و همه درون یک ماژول در اختی

 ر آنچه در ذهن خود دارید را خلق نمایید... اراده کنید تا هفقط کافیست که 

، GSM800 MHZ،EGSM900 MHZهای در چهار باند که در فرکانس M66)ماژول( بسته سخت افزاری

DCS1800 MHZ، PCS1900 MHZ کند.کار می 

M66 نویسی های برنامهحطرباشدو ازمی 12ای چندین اسالت کالسدارGPRS  یعنیCS-1،CS-2،CS-3 

،CS-4  کند.پشتیبانی می 

کاربردی برای تمام نیازهای  15.8mm*17.7mm*2.3mmماژول به دلیل داشتن ابعاد بسیار کوچک 

M2M های امنیتی،ل وسایل نقلیه،رهگیری شخصی،سیستمشامPOS ،)بیسیم)دستگاه کارت خوانPDA 

 باشد.تواند مناسب و... می گیری هوشمند،نگه داری و کنترل از راه دورصنعتی،اندازه

باشد که کار با این ماژول را در جهت تعبیه روی برد می LCCو با فرمت  SMDاز نوع  M66بسته بندی 

 بسیار آسان می کند.
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 باشد.)نوعی فرمت صوتی( می PCMدارای رابط سخت افزاری 

در  1.3maشود که مصرفی کمتر از عث میه است که باطراحی شد Power Saving ماژول با تکنیک 

 .باشد( 5برابر با  DRXداشته باشد)هنگامی که  Sleepحالت 

M66 های اینترنتی مانند با پروتکلUDP/TCP/FTP/PPP تفاده مجتمع شده و همچنین جهت اس

 .اند توسعه یافته AT (AT Commands) عمومی  دستورات، های اینترنتیآستانتر کاربران از پروتکل

اتحادیه  ROHSتائیده کامل  همچنین  3وث نسخه هماهنگی کامل با بلوت،  Bluetoothپشتیبانی از رابط 

 اروپا را داراست.

 امکانات
 :نمود اشاره زیر موارد به میتوان( ماژول) افزاری سخت بسته این امکانات از

  2پشتیبانی از نسل دوم ارتباطاتG 

 باند  چهار هر از پشتیبانی(850/900/1800/1900 MHZ) 

 باند فرکانسی جستوجوی اتوماتیک 

  قابلیت تعیین باند فرکانسی توسط دستوراتAT 

  : ولت( 4.0ولت )پیشنهادی شرکت  4.6تا   3.3ولتاژ کاری بین 

  میلی آمپر 1,3جریان مصرفی در حالت خواب حدود 

 دستورات  کامل مجموعه دارایAT توسط  آن یافته توسعه و اضافه بخش وQuectel 

 ارتباطی هایپروتکل کامل گستره TCP/UDP, FTP, PPP, HTTP, NTP, PING  

 ( انتقال دادهDownlink حداکثر با سرعت در مد )GPRS :85.6 Kbps 

 ( انتقال دادهUplink حداکثر با سرعت در مد )GPRS :85.6 Kbps 

  پشتیبانی ازPBCCH 

  پشتیبانی ازUSSD 

  : 1> درجه سلسیوس 75+~35-محدوده دمای عملیاتی> 

 2> ( در جه سلسیوس85+~40-)ایی حداکثر رنج دم> 

  3.0پشتیبانی از بلوتوث نسخه 

 Open CPU  بودن ماژول 

  قابلیت ارسال و دریافتSMS  در مد هایPDU  وText 

  1,8و  3پشتیبانی از سیم کارت های ( ولتUSIM) 

 ( جهت ارتباط  7دارای پرورت سریال کامل )سیمهAT  وGPRS 
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 بیت بر ثانیه 115200تا  4800دریت وبا 

  سیمه( جهت بروز رسانی  2دارای پورت دیباگ )سریالFirmware 

  دارای یک پورت سریال اضافی جهت ارسال و دریافت برخی از دستوراتAT 

  : دارای دفترچه تلفن از نوعSM, ME, ON, MC, RC, DC, LD, LA 

  دارایRTC داخلی 

  یک عدد مبدل آنالوگ به دیجیتال(ADC) و قابلیت تعیین ولتاژ رفرنس 

  یک عدد پورتPCM 

 از تکنولوژی  پشتیبانیSMT بندی )نصب سطحی قطعه( در بستهLCC 

  15.8دارای سایز بسیار کوچکmm*17.7mm*2.3mm 

 شود.ول در بخش های بعدی بیشتر ذکر میاین ماژهای قابلیت

استفاده   AT Command قبل تعریف شده به نامها برای برقراری ارتباط با کاربر از دستوراتی از این ماژول

ماژول  دستورات و کارها را به ،ستورات خاص به صورت متن به ماژولکنند. در واقع شما با ارسال دمی

 ند.کپیامی با فرمتی از پیش تعریف شده برای شما ارسال می فهمانید و ماژول پس از اتمام کار می

و  ها آشنا شویم.شود با موارد کاربردی و الزم آناشد که در اینجا سعی میبن دستورات بسیار زیاد میتعداد ای

 پرازیم.ی به صورت مفصل به توضیح انها میبعد یهادر آموزش

 Quectel M66 Hardware Design datasheet V1.2افزار از سندی به نام برای طراحی سخت

افزار و نکات مورد نیاز شده و موارد مرتبط با طراحی سخت کنیم که از طرف شرکت سازنده ارائهاستفاده می

 Atطالعه مبرای  دازیم.پرما به بیان آنها در این جا میدر طراحی را به صورت واضح توضیح داده است که 

command  مرتبط به این سری از ماژول های می توان به سندQuectel M66 AT Commands 

Manual V2.1 .مراجعه کرد 

باشد مگر در مواردی که ها یکی میستورات در انواع مختلف این ماژولنکته قابل ذکر است که  اکثر این داین 

های این ماژول و...و تفاوت سری Bluetoothیا  GPSباشد مثل قسمت افزار ماژول متفاوت میبه کل سخت

 .باشددر امکانات و بسته بندی آنها می ها

 : 1نکته

 باشد.سازگار می 3GPP استاندارد ماژول با: دمای کاری  <1>

، انتقال دیتا و تماس  voice  ،smsول توانایی برقراری و حفظ ، ماژ)ماکزیمم(  Extended: در دمای  <2>

اضطراری و... را دارد. همچنین هیچ اثری بر طیف رادیویی و هیچ ضرری در شبکه رادیویی وجود ندارد. تنها 
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ها ممکن است در مقادیرشان کاهش پیدا کنند و از تلورانس مشخص شده تجاوز لبهیا دو پارامتر مانند یک 

 گردد.می باز 3GPPکنند. هنگامی که دما به سطح دمایی عادی کاری برگردد، ماژول دوباره به حالت 

ان در واقع مدل ارز R2.0که مدل  R2.0و  R1.0باشند. مدل می 2دارای  M66های سری ماژول : 2نکته 

 یا از یک پردازنده اگر شما در طراحی خود به بلوتوث نیاز ندارید باشد.و با امکانات محدودتر مدل اول میقیمت 

توانید از مدل ندارید میبودن ماژول  OPEN CPUکنید و نیازی به دیگر جهت پردازش خود استفاده می

 ی پایه ها و ابعاد هر دو مدل یکی می باشد.استفاده کنید. توجه داشته باشید تمامارزانتر

 )تفاوت اندك در خروجی انتن بلوتوث( M66 R2.0( نمای ماژول 2شکل 

 کافیه به کد سفارشی روی ماژول توجه کنید. R2.0 از R1.0جهت تشخیص مدل 

 

1.M66FA-04-STD   R1.0 

2.M66FB-03-STD   R2.0 

 

 

 ( تشخیص ورژن ماژول3شکل         

 همین آموزش مراجعه کنید. 1می توانید به ضمیمه  (R2.0) ماژول در رابطه با بیشتر جهت مطاله
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 R1.0 M66 معرفی تخصصی ماژول

 به همراه ابعاد M66( نمای پشت و جلوی ماژول 4شکل

 می باشد( BTفاقد بلوك  R2.0)در ورژن  M66 R1.0( دیاگرام عملکرد 5شکل

 دهد:مت های عملکردی اصلی را توضیح میاز ماژول را نشان می دهد و قسشکل باال یک بلوك دیاگرام 

 قسمت رادیو فرکانسی 

 مدیریت قدرت یا کنترل نیرو 

 : رابط های جانبی 

 منبع تغذیه 

 خاموش کردن / امکان روشن 

 ( رابط سریالUART)آسنکرون( ) 

 رابط صوتی 

  رابطPCM 

 رابط سیم( کارتSIM) 

  رابطSD 

  مبدلADC 

  رابطRF 

  رابطBT 
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 M66بندی ماژول ( پایه6شکل

  رابط کاربری

ی ذیل شرح مفصلی در مورد این هاباشد.قسمتپین می 44اقتباص شده و دارای  LCCبندی ماژول از بسته

 باشد.ها میپین

 منبع تغذیه 

 روشن / خاموش 

 Power saving 

 RTC 

 رابط سریال 

  رابط صوتی 

  رابطPCM 

 رابط سیم( کارتSIM) 

  رابطSD 

  مبدلADC 

  رابط های پینRI 

  شبکه  وضعیتنشانگر 

  نشانگر سیگنالRF ارسالی 
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 تعریف چند پارامتر:

 ترجمه توضیح نوع

IO Bidirectional input/output طرفهورودی و خروجی دو 

DI Digital input ورودی دیجیتال 

DO Digital output خروجی دیجیتال 

PI Power input ورودی تغذیه 

PO Power output خروجی تغذیه 

AI Analog input ورودی آنالوگ 

AO Analog output خروجی آنالوگ 

 

 های ماژولمعرفی پایه

 بخش تغذیه 

 شرح DCمشخصه  توضیح نوع شماره پایه نام پایه

VBAT 4243و PI 
 منبع تغذیه اصلی ماژول

VBAT:3.3V~4.6V 

Vimax=4.6V 
Vimin=3.3V 

Vinorm=4.0V 
 

اطمینان پیدا کنید که منبع 

تغذیه شما بتواند پالس های 

آمپر را  1,6جریان با جریان 

 تامین کند.

VRTC 44 IO 

منبع تغذیه برای بخش 

RTC  ماژول زمانی که

VBAT  موجود نباشد.در

، به  VBATهنگام وجود 

ن شارژر باتری یا عنوا

 رود.خازن به کار می

Vimax=3.3V 
Vimin=1.5V 

Vinorm=2.8V 
Vomax=3 V 
Vomin=2V 

Vonorm=2.8V 
Iomax=2ma 

 

 اگر مورد استفاده قرار 

باز نگه  را گیرد این پیننمی

 دارید.

VDD_EXT 24 PO 
ولتی برای  2,8ولتاژ تغذیه 

 مدار خارجی

Vomax=2.9 V 
Vomin=2.7V 

Vonorm=2.8V 
Iomax=20ma 

 

 . اگر مورد استفاده قرار 1

باز نگه  را نمی گیرد این پین

 دارید.

شود یک .پیشنهاد می2

( bypassخازن بایپس )

میکرو فاراد در  4.7الی  2.2

هنگام استفاده به عنوان 

 منبع تغذیه اضافه شود.

GND 
27،34،36 

37،40،41 
 - - زمین  -
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 روشن / خاموش

 شرح DCمشخصه  توضیح نوع شماره پایه نام پایه

PWRKEY 7 DI 

زمانی که بخواهیم ماژول 

را روشن یا خاموش نمایم 

این پایه باید پایین کشیده 

شود یا به اصطالح 

(Pulldown.شود ) 

ViLmax=0.1*VBAT 
ViHmin=0.6*VBAT 

ViHmax=3.1V 
 

- 

 

 رابط صوتی

 شرح DCمشخصه  توضیح نوع شماره پایه نام پایه

MICP 
MICN 

3 

4 
AI مثبت و منفی ورودی صدا 

به بخش مربوطه مراجعه 

 کنید.

صورت عدم در 

استفاده باز نگه 

 داشته شود.

SPK1P 
 

SPK1N 

5 

 

6 
AO 

 1مثبت و منفی کانال 

 خروجی صدا

در صورت عدم 

استفاده باز نگه 

 داشته شود.

پشتیبانی از خروجی 

 صدا و زنگ
SPK2P 2 AO  خروجی صدا 2کانال 

AGND 1 - 

اتصاالت زمین آنالوگ 

زمین جداگانه برای 

 مدارهای خارجی

صورت عدم در 

استفاده باز نگه 

 داشته شود.

 

 پورت سریال

 شرح DCمشخصه  توضیح نوع شماره پایه نام پایه

TXD 17 DO ارسال داده VILmin=0V  
VILmax= 

0.25×VDD_EXT 
VIHmin= 

0.75×VDD_EXT 
VIHmax= 

VDD_EXT+0.2 
VoHmin= 

0.85×VDD_EXT 
VoLmax=  

0.15×VDD_EXT 

های اگر فقط از پایه

TXD،RXD،GND 

برای ارتباط استفاده 

ها یه پایهشود،بقمی

 را باز نگه دارید.

RXD 18 DI دریافت داده 

DTR 19 DI آمادگی ترمینال داده 

RI 20 DO عالمت زنگ 

DCD 21 DO آشکار ساز حامل داده 

CTS 22 DO Clear to send 

RTS 23 DI Request to send 
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 Debugپورت 

 شرح DCمشخصه  توضیح نوع شماره پایه نام پایه

DBG_TXD 39 DO ارسال داده 
 مانند پورت سریال

در صورت عدم استفاده باز 

 دریافت داده DBG_RXD 38 DI نگه داشته شود.

 

 AUXپورت 

 شرح DCمشخصه  توضیح نوع شماره پایه نام پایه

TXD_AUX 29 DO ارسال داده 
 مانند پورت سریال

استفاده باز در صورت عدم 

 دریافت داده RXD_AUX 28 DI نگه داشته شود.
  

 (SIM)رابط سیم کارت 

 نام پایه
شماره 

 پایه
 شرح DCمشخصه  توضیح نوع

SIM_VDD 14 PO کارتمنبع تغذیه سیم 

طور  هولتاژ به صورت نرم افزاری و ب

ولت یا 3اتماتیک انتخاب می شود)

 ولت(1,8

تمام سیگنال های 

رابط سیم کارت باید 

با یک  ESDبرابر 

 TVSودی یآرایه د

محافظت شود، 

حداکثر طول مسیر 

از ماژول به 

نگهدارندی سیم 

میلی  200کارت 

 باید باشد. متر

SIM_CLK 13 DO کارتکالك سیم VoLmax= 0.15×SIM_VDD 
VoHmin= 0.85×SIM_VDD 

SIM_DATA 11 IO کارتداده سیم 

VILmax= 0.25×SIM_VDD 
VIHmin= 0.75×SIM_VDD 
VoLmax= 0.15×SIM_VDD 
VoHmin=  0.85×SIM_VDD 

SIM_RST 12 DO کارتریست سیم VoLmax= 0.15×SIM_VDD 
VoHmin= 0.85×SIM_VDD 

SIM_GND 10 - کارتزمین سیم - - 

 

 نشانگر وضعیت شبکه

 نام پایه
شماره 

 پایه
 شرح DCمشخصه  توضیح نوع

NETLIGHT 16 DO دهد.حالت شبکه را نشان می VoHmin=0.85*VDD_EXT 
VoLmax=0.85*VDD_EXT 

در صورت عدم 

استفاده باز نگه 

 داشته شود.
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 ADCمبدل آنالوگ به دیجیتال 

 نام پایه
شماره 

 پایه
 شرح DCمشخصه  توضیح نوع

AVDD 8 PO  ولتاژ مرجع مدارADC 
Vomax=2.9V 
Vomin=2.7V 

Vonorm=2.8V 

در صورت عدم 

استفاده باز نگه 

 داشته شود.

ADC0 9 AI 
مبدل آنالوگ به دیجیتال همه 

 منظوره
 ولت 2.8تا  0 رنج ولتاژ :

در صورت عدم 

استفاده باز نگه 

 داشته شود.

 PCMرابط 

 شرح DCمشخصه  توضیح نوع شماره پایه نام پایه

PCM_CLK 30 DO  کالكPCM VILmin= 0V 
VILmax= 0.25×VDD_EXT 
VIHmin= 0.75×VDD_EXT 
VIHmax= VDD_EXT+0.2 

VOHmin= 0.85×VDD_EXT 
VOLmax=  0.15×VDD_EXT 

در صورت عدم 

استفاده باز نگه 

 داشته شود.

PCM_SYNC 31 DO  تطابقPCM 

PCM_IN 32 DI  ورودی داده 

PCM_OUT 33 DO ی دادهخروج 

 رابط آنتن

 نام پایه
شماره 

 پایه
 شرح DCمشخصه  توضیح نوع

RF_ANT 35 IO  پایه آنتن بخشGSM  اهم 50امپدانس - 

BT_ANT 26 IO  پایه آنتن بخشBluetooth  اهم 50امپدانس 

در صورت عدم 

استفاده باز نگه 

 داشته شود.

 نشان دهنده سیگنال ارسالی

 نام پایه
شماره 

 پایه
 شرح DCمشخصه  توضیح نوع

RFTXMON 25 DO  سیگنال ارسالینشان دهنده VoHmin=0.85*VDD_EXT 
VoLmax=1.5*VDD_EXT 

در صورت عدم 

استفاده باز نگه 

 داشته شود.

 رابط های دیگر

 نام پایه
شماره 

 پایه
 شرح DCمشخصه  توضیح نوع

RESERVED 15 - - - 
باز نگه داشته 

 شود.
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 حالت عملیاتی

 کند.شده به طور خالصه بیان میای ذکر ههای عملیاتی مختلفی را در قسمتجدول ذیل حالت

 شرح عملکرد حالت

 عملکرد عادی

GSM/GPRS 
Sleep 

ت ، ماژول به صور AT+QSCLK=1به وسیله دستور  Sleepبعد از فعال شدن حالت 

در حالت یک  DTRکه پایه شود،البته در صورتیاتوماتیک به حالت خواب وارد می

ده ، یا داGPIOروخ ندهد)مانند وقفه ( باشد و هیچگونه وقفه ایHigh levelمنطقی )

دا ترین سطح کاهش پییینروی پورت سریال( در این حالت مصرف جریان ماژول به پا

ورت را به ص SMSهای صفحه بندی و تواند پیغامکند. در این وضعیت ماژول هنوز میمی

 نرمال دریافت کند.

GSM IDLE 
ادهی ثبت شده است و ماژول آم GSMباشد و ماژول در شبکه نرم افزار ماژول فعال می

 را داراست. GSMارسال و دریافت داده های 

GSM TALK 
ل کنتربندی سطح مصرف برق به وسیله پیکردر این وضعیت برقرار است ، GSMارتباط 

 گردد.تعیین می RFو باندکاری  DTX(، کنترل دینامیکی PCLنیرو )

GPRS IDLE  شبکه ماژول درGPRS  ثبت نشده است و از طریق کانالGPRS .قابل دسترس نیست 

GPRS 
STANDBY 

    باشد.فعال نمی GPRS PDPشرایط  ثبت نشده است،و GPRSشبکه ماژول در 

SGSN  شود.ماژول در آن قرار دارد شناخته میبه عنوان محدوده مسیریابی که 

GPRS 
READY 

ی دریافت هباشد. ماژول آمادای انتقالی برقرار نمیفعال است. اما هیچ داده PDP یزمینه

 ماژول در آن قرار داردکه  ءبه عنوان یک جز SGSNباشد.می GPRSو ارسال داده 

 شود.شناخته می

GPRS 
DATA 

، باند  PCLباشند.در این حالت مصرف برق به وسیله ی، در حال انتقال م GPRSداده ها 

 گردد.تعیین می GPRSو پیکربندی چند اسالتی  RFکاری 

 خاموش کردن

 PWRKEYیا با استفاده از پین  AT+QPOWD=1خاموش کردن عادی ماژول، به وسیله ارسال دستور 

کند و تنها منبع تغذیه یه را از باند اصلی ماژول قطع می( منبع تغذASICانجام می شود. مدیریت نیرو )

لی از ولتاژ باشد،رابط سریال قابل دسترسی نیست.وماند. نرم افزار ماژول فعال نمیباقی می RTCقسمت 

VBAT همچنان استفاده می(.شودVBAT  قطع نکنید!!!!را) 

پایین ترین  

حالت عملکرد 

)بدون حذف 

 منبع تغذیه(

 .بدون حذف منبع تعذیه تنظیم کند (Minimum)تواند ماژول را برای حالتمی AT+CFUNدستور 

قسمت  یا هر دو کارت قابل دسترس نخواهد بودماژول کار نخواهد کرد یا سیم RFدراین حالت قسمت 

RF ین اصرف برق در شوند، اما پورت سریال همیشه در سترس خواهد بود.مکارت غیر فعال میو سیم

 باشد.حالت بسیار کم می

 

 شود؛پس عجله نفرمایید.خود به صورت مفصل توضیح داده می باال در جای هر  بخش از موارد« 1 توجه

اننده احساس راحتی شود آموزش از این مرحله به بعد به صورت گفتار ساده و زبان خودمانی باشد تا هم خوسعی می« 2توجه 

 بیشتری داشته باشد و هم راحتر مفاهیم را درك کند.
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 بخش تغذیه

شه ، نکه اگر به طور اصولی طراحی  هستش GSMمنبع تغدیه ماژول مسئله ای کلیدی در طراحی ترمینال 

 ه...نه حتی ممکن است باعث سوختن ماژول شما هم بشکعالوه بر اینکه ممکنه ماژول به درستی کار ن

،و  زه کاریاد این با، شاید یکم براتون عجیب بیولته 4.6تا  3.3همانطور که گفته بودم تغذیه این ماژول 

رو به عنوان منبع  LI-IONتونید باتری یه دلیل این بازه اینکه، میولت نیست ... 3.3یا  5که چرا مثال  بپرسین 

 VBATدیه ولت دارن .اگه توجه کرده باشید اسم پایه تغ 4.2تا  3.7تغذیه بهش وصل کنید که ولتاژی بین 

 یا... VCCهستش نه 

ه؟؟؟ پس بیام رو پشتیبانی نمیکن 3.3، مگه ماژول ولتاژ نقدر به خودمان سخت بگیریمچرا ایخوب شاید بگید 

ولت بهش  5 ولت بیشتر مشکلی نداره ، کال  0.3/0.4یا شاید بگید یم باید کار کنه دیگه ؟؟؟ولت بد 3.3بهش 

غیر با کنم ...یا خیلی از نظر خودتون وقت بزارید و یک منبع تغدیه متم و خیال همه رو راحت میدمی

ر منطقی ها شاید به نظانجام هر کدام از این روشبسازید و به ماژول متصل کنید. LM317رگوالتوری مثل 

 الفاتحه...()میشه یا باعث از بین  رفتن اون.بیاد ولی در عمل یا باعث کار نکردن ماژول 

پیک کرو ثانیه می 577میلی ثانیه به اندازی  4.615نکه در هر دامنه زمانی یبه دلیل اچرا؟؟؟ شاید سوال بشه 

پیک  از اونجا که های جریان باال رو تامین کنه ،باید بتواند در هر دوره این پیک جریان داریم و منبع جریان

ینمم ولتاژکاری ملتاژ نباید از حد ها باالست منبع تغذیه دچار افت ولتاژ میشه که در هنگام افت واین جریان

 ماژول تجاوز کند.

 ها چقدره؟؟؟میپرسید این پیک جریان

  1.6Aهستش!!! بله  1.6Aبرابر با   M66برای هر ماژول متفاوته اما برای سری

کنیم هاد میپیشنمیشه.به منظور اطمینان از عملکرد پایدار ماژول  VBATها باعث افت ولتاژ پس این پیک

 (Vdrop)بیشتر نشه. 400mVزیمم افت ولتاژ در زمان انتقال از که ماک

 

 مصرفی ماژول( نمودار زمانی ولتاژو جریان 7ل شک
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 3.3یر ولتاژ یان افت پیدا کنه )که میکنه( به زهای پیک جره اگر ولتاژ تغذیه ماژول در زمانتوجه کنید ک

و تامین کنیم دو خواسته ماژول راگه نتونیم این ، اتوماتیک ماژول میشه ، چراکه باعث خاموش شدنولت نرسه

تونه به شبکه کانکت جون خریدم و هم اینکه ماژول نمی ولتاژ و جریان( هم احتمال آسیب به ماژول رو به)

، میشهر شروع بشه و یا در موقع کانکت شدن به شبکه )انتقال( خاموش میشه ،که اگه این اتفاق بیوفته دردس

که  ید فرض کندوباره ماژول را روشن کرد....حاالل کامال  قطع و دوباره وصل شه و ماژوچون که باید تغذیه 

 ماژول رو یه جای دور از دسترس نصب کردید....!!!!!

 پس راهکار چیه ؟؟؟

( و یک خازن سرامیکی ESR=0.7Ωکم ) ESRاز نوع تانتالیوم با  100uF، یک خازنبرای عملکرد بهتر تغذیه

100nF  33وpF 10وpF .را در نزدیکی ماژول به شکل ذیل قرار بدهید 

 نحوه اتصال خازن به تغذیه ماژول( 8شکل 

یادی در زمان باید دارای پهنای کافی باشد که اطمینان پیدا کنیم که هیچ افت ولتاژ ز VBAT همچنین مسیر

 .میلی متر در نظر نگیرید 2پهنای مسیر را کمتر از  ،انتقال اتفاق نیفتد

 نبع تغدیهطراحی م

ماژول نمی توان از رگوالتورهای ولتاژ ثابت  ولتاژ کاری برای تغذیه این مدار به دلیل غیر استاندارد بودن

 باشد.اقل حد مجاز برای تغدیه ماژول میکمتر از حد3.3V و تغذیه  به ماژول آسیب 5Vاستفاده کرد.چرا که 

 رگوالتورها متغیر با جریان کم نمشه استفاده کرد.های رفی از نمونههمچنین به دلیل پیک جریان مص

را برای تامین ولتاژ و جریان ماژول پیشنهاد کرده ، اگر اختالف ولتاژ ورودی و  صفحه بعدشرکت سازنده مدار 

 استفاده کرد.مانند شکل صفحه بعد LDO خروجی کم باشه می توان از یک 
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ف ماژول تامین برای مصر آمپر 3با جریان ماکزیمم  4.0تاژولت رو به ول 5است که ولتاژ  LDOمدار زیر یک 

 : کنهمی

 

  Quectel پیشنهادی شرکت سازنده LDOمدار  (9شکل 

ه شود. یک قرار داد VBATداشتن خروجی ولتاژ پایدار یک دیود زنر نزدیک پین  و به منظور دریافت :3نکته 

 ( پیشنهاد خوبیست.1Wولت و توان تحملی بیش از یک وات ) 5.1دیود با ولتاژ معکوس 

.که است استفاده شده 1N4001-7از یک دیود 4,3به 5رات دیده شده برای تبدیل ولتاژ برخی مدادر «3توجه 

و همچنین  تواند به خوبی جریان مورد نظر را تامینها نمیشود چرا که این دیوداین روش هرگز توصیه نمی

یشتر به طور ببودن این روش در صورتی که ورودی به هر دلیلی تغییر کنه )مثال  اعمال ولتاژ به دلیل خطی 

 اتفاقی( باید فاتحه ماژول رو بخونید...

ده کنید استفا DC-DCتوانید از یک مبدل لت را قصد استفاده کردن دارین میو 5ولی اگه ورودی بیشتر از 

سب و اصل مدار زیر هستش که در صورت استفاده از قطعات منا که پیشنهاد بنده حقیر و شرکت استفاده از

 خواین؟؟؟؟؟آمپر رو تامین کنید...دیگه چی می 3به راحتی ولتاژ مناسب و جریانی تا 

 

 LM2576یا  LM2596کاهنده با آیسی سئوچینگ  DC-DC( مدار 10شکل 
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𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 (1.0 +
𝑅2

𝑅1
) 

شید که چطور می اگر زیر شکل رو بخونید متوجه ،دله باال استفاده کنیدبرای تامین ولتاژ خروجی باید از معا

 م که بهتر متوجه بشین. یزناب کنید اما ما اینجا یک مثال میمقادیر رو انتخ

 .؟؟؟ولت به وسیله مدار باال تبدیل کنید  4را به  12( به فرض شما بخواین ولتاژ 1مثال 

ولت  4کیلو هستش. ولتاژ خروجی هم که  5 کیلو اهم تا  1بین  R1و  Vref=1.23 Vدونیم که خوب ما می

 کیلو اهم ...1.5گیریم. مثال  در نظر می R1هستش پس یه مقاومت برای 

𝑅2 = 𝑅1 (
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑟𝑒𝑓
− 1.0) 𝑅2 = 1.5 ∗ (

4

1.23
− 1.0) 𝑅2 = 3.3 𝐾Ω 

 را دارید. 4.0 کیلو اهم ولتاژ خروجی نزدیک به3.3  و کیلو 1.5یعنی شما با انتخاب مقاومت 

 یدیتورویر و سلف هم از نوع بشکه ای یا حتما  از نوع متغ LM2576یا  LM2596  ولی یادتون باشه که

 1N5822یا  1N5819باشه تا بتونه جریان مورد نیاز رو تامین کنه و برای دیود شاتکی )حتما  شاتکی ( از 

 .هستش استفاده کنید،تضمین شده

طراح شده با  ترن مانند شکل زیر استفاده کنید...) مدارتونید از یک مولتیمی R2و  R1های بجای مقاومت

 المان ها موجود در بازار(

 

 مدار با مقاومت متغیر)جهت تامین ولتاژ متفاوت( پیشنهادی ( 11شکل 

احی های مختلف طرمطالعه کنید خیلی مدار برای حالترا نیز  LM25XXدر صورت تمایل دیتا شیت آیسی 

 ارائه کرده است.و 

 مقداری با هم متفاوت هستند. LM2596و  LM2576المانهای  مقادیر «4توجه  

آمپری بهش  1تغدیه  شه، نیاید یه( باید جریان کافی را دارا باLM25XX: تغذیه ورودی مدار تغذیه )4نکته 

 آمپری داشته باشید!!!!!!! 3متصل کنید بعد انتظار خروجی 
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 دارم،طراحی و ساختن یه چیز دیگست(..)من دوست ن.آماده هم استفاده کنید.تونید از ماژول می

 ( یک نمونه ماژول تغذیه آماده12شکل 

به پایه فعال  9تونید از مداری که در شکل خواستید تغذیه را قطع کنید میاگر ماژول هنگ کرد و می :5نکته 

( بهتر است از یک ماسفت 3پایه شماره  LM25XXمتصل شده استفاده کنید )در مورد آیسی  LDOسازآیسی 

P -د.کانال استفاده کنی 

وضعیت شارژ ، ظرفیت باقی مانده باتری استفاده کنید که  AT+CBC تونید از دستوربرای چک کردن ولتاژ می

ف ثانیه ای مقدار اختال 5های زمانی ماژول به صورت اتوماتیک در فاصله( را نشان میده؛ mVو مقدار ولتاژ)

 AT+CBC گیری را تا قبل از اعمال دستورکنه و میانگین اندازهگیری میرا اندازه GNDو  VBATبین پایه 

 دهد.در اختیارتون قرار می

د همه اونا به تغذیه نصب بشن، بیشتر از یکی هستش و بای VBATهای جا بگم که تعداد پایهن همی: 6نکته 

به دلیل جریان کشددی احتماال از چند پین اسددتفاده کردن که یه دونم از داخل به هم وصددل هسددتن ولی می

 وقت مشکلی پیش نیاد...
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 روشن/خاموش کردن ماژول

 گید چطور؟؟اژول روشن نمیشه باید روشنش کنید، حاال می، مد از اعمال تغذیه مناسب به ماژولبع

 روش وجود داره :2خوب

 به صورت دستی ب(  یا غیره با اعمال پالس مناسب، مثال  از طریق یه میکروالف( 

صل کنید( و، که اگه بیش از یک ثانیه اونه صفر منطقی کنید )به زمین PWRKEYماژول یه پایه داره به نام

ه این کارو حاال اگه شما بخواین به صورت دستی این کارو کنید که یه کلید مزارین ک . ماژول روشن میشه

اشته باشه ، که داز یک ترانزیستور استفاده کنید که نقش بافر رو انجام بده و برای روش غیر دستی می تونید 

 اصول طراحی رو رعایت کرده باشین.

 

 پیشنهادی( BC815استفاده از پالس مناسب و مدار ترانزیستوری) (13شکل 

 :7نکته 

  ماژول به صورت پیش فرض در حالتAuto bauding (.تنظیم شده استAT+IPR=0 در حالت ، )

رل کننده به کنت RDY (URCکد ) ، بعد از فعال شدن )روشن شدن( ماژولتوماتیکاتشخیص نرخ 

 4از تاخیر  اژول بعددر زمان روشن شدن مشود. یا میکرو یا...( ارسال نمیمیزبان )منظور کامپیورتر 

یا  ATک یرا دریافت کند. کنترل کننده میزبان بهتر است اول  ATای می تواند دستور ثانیه 5الی 

به ماژول  ها را برای اینکه ماژول بتواند نرخ باودریت کنترل کننده را تشخیص دهد ATای از هرشت

از ماژول  OKارسال کند، سپس می توان دستورات خود را به ماژول ارسال و نتیجه را با جواب پایانی 

یشه این همدریافت کنید.بهتره که یک سرعت باودریت ثابت برای ماژول انتخاب کنید و برای اینکه 

تخاب . بعد از انبشهاستفاده   AT+IPR=x;&Wدستورات در حافظه فلش ماژول ذخیره بشه از دستور 

ریافت دگیرنده باید پورت سریال ارسال و دررو  RDYپیام باودریت ثابت با روشن شدن ماژول،  یک

 شود.

  اگر ماژول به دستوراتAT جواب دهد به منظور این است که ماژول روشن شده است، در غیر 

 اینصورت ماژول روشن نیست.
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که )کد نتیجه ناخواسته( هستش به این معنی   (Unsolicited Result code): در واقع  URC «5توجه 

 رسته.فخیص خودش این کدها رو برای ما میای بخوایم ، ماژول به تشبدون اینکه ما از ماژول نتیجه

در  TVSد راه دیگر برای روشن کردن ماژول به صورت دستی و استفاده از یک کلید است. حتما  از یک دیو

ستاتیکی بدن ، چرا که در هنگام فشردن کلید جرقه الکترواماژول استفاده کنید ESDکنار کلید برای حفاظت 

تون یه پا لعه کنید، البته شما خودممکن است باعث آسیب دیدن ماژول شود.) بهتره یکم در این مورد مطا

 (عرض کردم استادید، برای دوستانی که آشنایی ندارن

 

 در کنار شاسی(TVS ( روش روشن کردن دستی ماژول )دیود 14شکل  

 

 هانی روشن شدن ماژول و وضعیت خروجیزما ( نمودار15شکل 

 (T1=100msبه پایداری رسیده .) VBATروشن کردن ماژول مطمئن بشید که ولتاژ روی : قبل از8نکته 
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 PWRKEYپایه  میلی ثانیه در صورتی که 100می گه که : بعد از اعمال ولتاژ به ماژول بعد از حدود  15شکل 

ه پایه میلی ثانیه  از زمان فشردن صفر شدن پایه طول می کشد ک 54ثانیه صفر شود ، حدود  1بیش از 

VDD-EXT  2.8، ولتاژV عد از حدود ز این لحظه به بعد ماژول درحالت بوت وارد میشه و برا تولید کنه، و ا

 شود.ثانیه ماژول روشن می1

کنه که نشون ( به پورت سریال میURCهایی)ل باال ماژول شروع به ارسال پیامبعد از تکمیل شدن مراح

 ستر نشده.مل رجیدهنده حاضر بکاری ماژول هستش ...البته ممکنه اونجا اعالم کنه که یه مشکل داره و کا

ر می کنه و دریت ثابت داره کاوهستش که نشان دهنده اینه که ماژول در یه با  RDYها :یکی از اولین پیام

 دریت اتوماتیک باشه ارسال نمی شه.واگه در مد با

 خاموش کردن ماژول

 دلیل ممکنه ماژول خاموش شود ...3به 

 PWRKEYطبیعی : با استفاده از پین  روش خاموش کردن .1

 AT+QPOWD=1طبیعی :با ارسال دستور  روش خاموش کردن .2

 : به دلیل پایین بودن ولتاژ تغذیه  شدن خودکارروش خاموش  .3

 :  روش اول

یعنی با اعمال پالس بیشتر   .باشدمانند روشن کردن می PWRKEY برای خاموش کردن ماژول با استفاده از

 خاموش کرد : شکل زیر ...ثانیه می توان ماژول را روشن یا  1 از 

 PWRKEYخاموش کردن ماژول به وسیله پایه ( 16شکل 

شود. و قبل از کند و سپس خاموش میمی SAVEبا این روش ماژول قبل از خاموش شدن تمام دیتا ها رو 

 کند.را به پورت سریال ارسال می NORMAL POWER DOWN( : URCی)آن جمله

 کند.کار می RTCکند و فقط بخشگر کار نمیدی AT COMMANDدر این حالت بخش 
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 :9نکته 

 ( اینURCدر حالت باودریت اتوماتیک ارسال نمی )بت شود. پیشنهاد میشود که یک باودریت ثا

 (bps 9600)مثال  انتخاب کنید.

 اندازی مجدد ردن و قطع اتصال از تغذیه یا راهای بعد از خاموش کثانیه 12شود تاخیری پیشنهاد می

 ماژول ایجاد شود زیرا زمان خروج از شبکه به شبکه محلی همراه)موبایل( بستگی دارد.

 :  روش دوم

و سپس شود ماژول از شبکه خارج شود به ماژول باعث می AT+QPOWD=1در این روش با ارسال کامنت 

و قبل از آن  کندمی SAVEبا این روش ماژول قبل از خاموش شدن تمام دیتا ها رو .شودماژول خاموش می

 کند.را به پورت سریال ارسال می NORMAL POWER DOWN( : URCجمله ی)

 ATدر بخش  کند.کار می RTCکند و فقط بخشدیگر کار نمی AT COMMANDدر این حالت بخش 

 ها بیشتر توضیح خواهم داد.کامنده

 : روش سوم

 افتد :این روش حاالت زیر اتفاق میدر

نظارت خواهد  VBATولت باشد،ماژول دائما  بر روی ولتاژ اعمال شده به  3.5الف( اگر ولتاژ کمتر یا مساوی از 

 کند:زیر را ارسال می  URCکرد و ماژول 

UNDER-VOLTAGE WARNING 

یک خاموش ماژول به طور اتومات کند وزیر را ارسال می  URCولت باشد، ماژول 3.3ب( اگر ولتاژ کمتر از 

 شود:می

UNDER-VOLTAGE POWER DOWN 

ودریت ثابت شود که یک باد. پیشنهاد مینشوتیک ارسال نمیدر حالت باودریت اتوماها ( URCاین ) :10نکته 

 (bps 9600)مثال  انتخاب کنید.

کند ؛ ماژول از شبکه خارج  شده و وارد مد دیگر کار نمی AT COMMANDدر این حالت بخش 

POWRDOWN فقط بخش شود ومیRTC کند.کار می 
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 (Restartراه اندازی مجدد )

اندازی ی یک زمان مشخص راهو با اعمال سطح پایین به اندزه PWRKEYتوانید ماژول را به وسیله شما می

 500  اندازی مجدد ماژول باید حدودقبل از راه مجدد کنید.که شبیه به روش روشن کردن ماژول هستش.

رای درك بهای داخلی بعد از خاموش کردن ماژول(،  LDOمیلی ثانیه تاخیر اعمال کنید.)جهت تخلیه کامل 

 بهتر شکل ذیل را نگاه کنید.

 

 ( نمودار زمانی راه اندازی مجدد ماژول17شکل 

 

 یا صرفه جویی در انرژی )کنترل توان( Power Savingقسمت 

ف انرژی ماژول ه مصر، چرا کتری استفاده می کنید کاربرد دارهاز با در واقع این بخش بیشتر زمانی که دارید

ی وجود دارد های سیستم ، اقدامات متفاوتشتر میشه. براساس نیازمندکنه و طول عمر باتری بیکاهش پیدا می

 وضعیت مصرف جریان کم وارد کرد.که می توان ماژول را به 

نال صرف تنظیم کند و سیگدر حالت عملکرد مینیمم م تواند ماژول را، می AT+CFUNبرای مثال دستور 

 ( استفاده کرد.SLEEPتوان برای هدایت سیستم به حالت خواب )را می DTRافزاری رابط سخت

 بخش کنترل توان از دو قسمت تشکیل شده :

1. Minimum Functionality Mode 

2. SLEEP Mode 
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Minimum Functionality Mode 
با  حالت د. .اینتوانید به حداقل برسیان هم میآهسته فعال است ، همزمان مصرف جرزمانی که حالت کالك 

 شود.های زیر رو میتونه داشه باشه انتخاب میالتکه یکی از ح AT+CFUNدستور 

 ؟؟های دیگهیا حالت دیدن که در گوشی موبایل یه حالت پرواز قرار داره 

توانید یکی می  <AT+CFUN=<FUNود داره  که با دستور خوب اینجا هم وجود داره ، در کل سه حالت وج

 از حاالت زیر رو انتخاب کنید :

1. AT+CFUN=0  minimum functionality 

شویم . در می وارد این مد کاری ، و ارسال به ماژول <fun>به جای  0با قرار دادن مقدار عملکرد مینیمم : 

های این بخش ها قابل  At commandغیر فعال خواهد شد و  SIM cardو  RFاین عملکرد بخش 

خود  پورت سریال به کار یابد ولی همچنانمصرف جریان ماژول به شدت کاهش میدسترسی نخواهند بود. 

 دهد.ادامه می

2. AT+CFUN=1  full functionality(default) 

و  <fun>به جای  1با قرار دادن مقدار  مد بیش فرض ماژول این مد هست ،عملکرد کامل )پیش فرض( : 

 عملکرد ماژول به طور کامل است.شویم . ال به ماژول وارد این مد کاری میارس

3. AT+CFUN=4  flight mode(disable RF function) 

 <fun>به جای  4با قرار دادن مقدار ) یا حالت پرواز( :  RFغیر فعال کردن هر دو قسمت گیرنده و فرستنده 

، اما پورت فتادماژول از کار خواهد ا RFدر این مد فقط بخش شویم . ال به ماژول وارد این مد کاری میو ارس

( لت پرواز)حاها به اسم رس نخواهد بود، این حالت در گوشیها در دستامندک AT، ولی همه سریال فعال است

 وجود دارد.

 AT+CFUN=1تواند با دستور ژول میما AT+CFUN=4یا  AT+CFUN=0بعد از وارد شدن به حالت های 

 به حالت عملکرد عادی برگردد.

 شود.کامل توضیح داده می AT COMMANDSبه   در بخش مربوط« 6توجه 
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SLEEP Mode 

لت این حا AT+QSCLK=1غیر فعال است . شما می توانید به وسیله دستور  Sleepبه طور پیش فرض حالت 

باشد و شما به هیچ عنوان می AT+QSCLK=0را فعال کنید. توجه داشته باشید به صورت پیش فرض 

 توانید وارد این حالت کم مصرف بشوید.نمی

ود شبرای ماژول ارسال  AT+QSCLK=1برای وارد کردن ماژول به مد کم مصرف خواب ابتدا باید دستور 

زمانی که  کنترل کنید. DTRدن ماژول به این حالت را به وسیله پایه توانید وارد یا خارج شسپس شما می

وقفه  ای ، چه دریافت سیگنال ارتباطی چه)یک منطقی( تنظیم شود و هیچ وقفهدر سطح باال  DTRپایه 

GPIO یا داده پورت سریال ( اتفاق نیافتد ، ماژول به صورت اتوماتیک وارد حالت خوابSleepخ ).واهد شد 

ند اما از شبکه دریافت ک GPRSیا  SMSهای صوتی ، تواند تماسوضعیت )خواب( هنوز هم ماژول مین در ای

 کند.توجه کنید که پورت سریال کار نمی

  SLEEPبیدار شدن ماژول از حالت خواب یا

 دار بشه...از خودش بیات زیر باعث میشه ماژول از خواب نباشه ، اتفاق Sleepکه ماژول در حالت زمانی

 نگ تلفنز .1

 صدای خروس بی محل .2

 بیدار باش پادگان... .3

 )اینم زنگ تفریح ما ...(خ خ خ خ خ  .4

 عوامل بیدار باش ماژول : جدا از شوخی ،

  اگر پینDTR )این اتفاق ماژول رو از حالت تنظیم کنیم؛  را در سطح پایین )صفر منطقیSleep 

رد فعال کبه سطح پایین تغییر  DTRمیلی ثانیه بعد از اینکه  20پورت سریال حدود  بیدار میکنه.

 خواهد شد.

 .دریافت یک تماس صوتی یا داده از شبکه ماژول رو بیدار میکنه 

  دریافت یکSMS .از شبکه باعث بیدار شدن ماژول میشه 

 دریافت وقفه خارجی 

 باید در سطح پایین نگه داشته شود. DTEدر هنگام ارتباط بین ماژول و  DTR: پین 11نکته 

((DTE  یعنی(Data Terminal Equipment یا تجهیزات ترمینال داده هستش که منظور همون پورت )

ر هنگام ارسال در وضعیت پایین باشه د DTRسریالی که ماژول به اون متصل شده ... و میگه باید حتما  پایه 

 ((و دریافت داده.
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 از مباحث گفته شده : ای خالصه

 حالت بعدی
 حالت فعلی

Sleep Mode Normal Mode Power Down 
 PWRKEY - Power Downاستفاده از پین  -

استفاده از دستور 

AT+QSCLK=1  و باال

 DTRکشیدن پایه 

- 
و  AT+QPOWDدستور 

 PWRKEYاستفاده از پین 
Normal Mode 

- 
یا  DTRپایین کشیدن پایه 

یا  SMSدریافت تماس یا 

GPRS 

 PWRKEY Sleep Modeاستفاده از پین 

 

 

 RTCبخش پشتیبان 

)شمارش زمان واقعی/کالك بالدرنگ( هست که اطالعاتی مثل ساعت ،  RTCدارای یک بخش M66ماژول 

برای همین  کنه این بخش دارای حافظه فراره که با قطع برق پاك میشه ،تاریخ و ... رو توی خودش حفظ می

میشه به مدت  )قابل شارژ یا غیر قابل شارژ( اومدن و یه مدار گذاشتن که با اتصال یه باتری با ظرفیت کم

 طوالنی و در زمان قطع تغذیه ماژول همچنان اطالعات این بخش را حفظ کرد.

نید ، چرا که در به جای باتری استفاده ک )ابر خازن( نید به پیشنهاد خود شرکت از خازن با ظرفیت باالاتومی

 د.نشوارژ میتغذیه به آرامی در مدار دش، این خازن شارژ و در زمان قطع  VBATهنگام وجود تغذیه روی پین 

 جود داره:و RTCدر کل سه نوع طراحی به عنوان منبع تغذیه 

  استفاده از تغذیهVBAT  به عنوان منبع تغذیهRTC  

که  هسته  ؛ از آنجا( از ماژول قطع نشه VBATشود، ولی منبع تغذیه اصلی )خاموش بزمانی که ماژول 

RTC  ازVBAT در کند کالك این بخش فعال می ماند و همچنان به شمارش ادامه میدهد.تغذیه می

ست( باقی می تواند شناور )حالتی که پین نه به زمین و نه به ولتاژ اصلی متصل ا VRTCحالت پین 

 بماند.

 تفاده از اسVRTC  به عنوان منبع تغذیهRTC 

ه یک منبع تغذی( از مدار جدا شود، VBATاگر بعد از خاموش کردن ماژول منبع تغذیه اصلی )

غذیه پین تاتری سکه ای )قابل شارژ یا غیر قابل شارژ( یا یک ابر خازن برای پشتیبان مانند یک ب

VRTC تفاده قرار گیرد.توان مورد اسبرای فعال نگه کالك بالدرنگ می 
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  استفاده همزمانVBAT  وVRTC  به عنوان تغذیه بخشRTC 

به  VRTCو  VBATمنابع  باشد پیشنهاد می شود که از هردو می RTCزمانی که نیاز به عملکرد 

دقیقه  5موجب ایجاد خطای  RTCبرا بخش  VRTCصورت همزمان استفاده شود چرا استفاده تکی از 

 ای در روز خواهد شد.

 نشان داده شده است : RTCدر شکل های ذیل نحوه اتصال حالت های مختلف بخش 

 RTCباتری غیر قابل شارژ )استفاده از یک دیود برای جلوگیری از شارژ باتری( برای بخش  (18شکل 

 RTCاستفاده از باتری قابل شارژ در بخش  (19شکل 

 RTC استفاده از خازن)ابر خازن( خارجی برای بخش  (20شکل 

منبع تغدیه  ...ا ، خواهشا  ، این تن بمیرهقعی را به طور دقیق نگه دارید.لطف: اگر می خواهید زمان وا12نکته 

VBAT .را همیشه روشن )متصل( نگه دارید 
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 رابط سریال

، نی گفتممی شوند...)عجب جمله سنگیپورت سریال ؛ پورتی است که اطالعات در آن به صورت سریال ارسال 

 شکست....(کمرم 

 ن بوده است.هدف اصلی پورت سریال در گذشته ارتباط با مودم ها برای تبادل اطالعات از طریق خط تلف

ی به صورت اتصال ورودی داره که در کامپیوتر های امروز 5اتصال خروجی و  3هر درگاه سریال ، مجموعا  

اال از نزدیک ن نیز داره) که بشخصه تا حپی 25شناخته می شود، البته یه مدل  (DB9)پین به نام  9یک پورت 

 ندیدم...(

 پین ، پس اون 25حتی نمونه هستش  (MALE)ها شخصی به صورت نری: این پورت در کامپیوتر13نکته 

ورت وجود داره پ کامپیوترها در پشت کیس (FEMALE)پین مادگی  25ای که می بینید و به صورت نمونه

 می باشد. (LPT)موازی 

اده زمین اتصال د، حتما  ن پورت شامل خط تغذیه نمی شه ولی برای کارکرد صحیح باید: ای14نکته 

 (گن زمین مشترك، که بهش می زمین سیگنال رو می گیم 5شود...)همون پایه 

 

 پورت سریال و معرفی هر پایه ( 21شکل 
 

 کاربرد )ترجمه( سیگنال DB9 ردیف

1 1 DATA CARRIER DETECT عالمت تشخیص تماس 

2 2 RECEIVED DATA(RXD) دریافت اطالعات 

3 3 TRANSMITTED DATA(TXD) ارسال اطالعات 

4 4 DATA TERMINAL REDY(DTR) آماده بودن ترمینال 

5 5 SIGNAL GND اتصال زمین 

6 6 DATA SET READY آماده بودن اطالعات 

7 7 REQUEST TO SEND آماده بودن برای ارسال 

8 8 CLEAR TO SEND آماده بودن برای دریافت 

9 9 RING INDICTOR  نشانگر زنگ تلفن 
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( و بقیه RXD,TXD,GNDپین باال قابلیت دریافت و ارسال اطالعات رو داره) 3ارتباط سریال تنها به وسیله 

 دارند. بر عهده پین ها وظایف کمکی را

 RS232 استاندارد 

( به وجود Transistor-Transistor Logic) TTLو قبل از استاندارد  1962در سال  RS232استاندارد 

گیرید( مینو گازمی!!(، خوب فکر کنم )زآمد و برای ارتباط سریال کاربرد داشت)فکر کنم سر به بیابون گذاشتین!

کنه ،و )کف و خون به عنوان سطوح منطقی استفاده نمیو زمین  5اگه بهتون بگم که این استاندارد از ولتاژ 

 15V+تا  5+ و سطح باال با ولتاژ بین 15V-تا  5-قاطی می کنید( اگه بفهمین که سطح پایین با ولتاژ بین 

 )معرف سطح 15V-تا  3-حاشیه نویز برای گیرنده این سطوح به  2Vمشخص شده که با در نظر گرفتن 

 .برای سطح باال می باشد.. 15V+ تا  3+پایین( و ولتاژ بین 

نگر یک منطقی ( بیا 15V-تا  3-سطح پایین )   (RS232)اینو بگم چه کار می کنید که :  در این استاندارد

 ( بیانگر صفر منطقی هستش!!!!! 15V+تا  3+و سطح باال ) 

 15± رتباط ، ولتاژهای امروزی برای جلوگیری از نویز و امکان افزایش طول کابل ااما اینو بگم که در کامپیوتر

توانند جریانی ال کوتاه محافظت شدن و هرکدام میها در برابر اتصکاهش یافته و تمامی خروجی 12±به 

 .میلی آمپر به مصرف کننده تحویل دهند 20حداکثر تا 

،  19200 ریتاودحداکثر طول کابل  در این استاندارد با درنظر گرفتن استفاده از کابل مناسب)شیلد دار( و ب

 باشد.متر می 15تقریبا  

 12±ولت به جای  0و  V 5+تغیر یافته که از ولتاژ  TTLاما این استاندارد در مدارات دیجیتال به استاندارد 

ونارو به همین با کامپیوتر( نمی تونید ا AVRاستفاده می کند ، حال برای برقرای ارتباط)مثال  یک میکروی 

منطقی  بدل دارید که وظیفه اش تبدیل سطوحصورت به هم وصل کنید ، برای این کار نیاز به یه آیسی م

ال تا ( حاAPPLEاست. )مثل مترجم زبانه فرض کنید بخواین به یه انگلیسی بگین سیب ، چی می گین ...)

 (صبح بگین سیب، اگه فهمید...

رتباطی  اال پایه و دو کان 16ساخت شرکت ماکسیم هستش، این ایسی دارای   MAX232 یکی از رایجترین اونا

خالف به مرت پالریته عدد خازن که به صو 4باشد ، که به برای ایجاد این سطوح از ت و برگشت مجزا میرف

یکم  شن استفاده می کند...درصورتی که بخواین از فضای کمتری روی بورد استفاده کنیدایسی نصب می

 رو بخرین که به خازن نیاز نداره!!! MAX233بیشتر پول بدید و 

 می دم.... رو پیشنهاد 10UFمقدار خازن ها توی دیتا شیت آیسی ذکر شده ولی من مقداراینو هم بگم که 
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 MAX232آیسی ( 22شکل 

 

 )تک کانال( MAX232مدار راه اندازی ( 23شکل 

ه نویز محیط متغیر باشه ...)هرجا یه چی گذاشته ( بیشتر ب 22UFتا  1UFها می تونه ازمقدار خازن «7توجه 

 بستگی داره...

 خوب مشکل جدید:

، نیست  (COM)های جدید دیگه خبری از پورت سریالها و کامپیوترباشید توی لبتاپ خوب اگه توجه کرده

 پس برای برقراری ارتباط سریال باید چکار کنیم؟؟؟

 ستفاده کنید...به عنوان پورت سریال مجازی ا USBاهاااا،،، خوب باید بیاید با یه آیسی دیگه از پورت 

سخت  و ....که بعد از اتصال به FT232  ،PL2303 ،CP2102 ، CH340ی متفاوتی وجود داره مثل :آیسی ها

یندوز رو از سایت افزار به کامپیوتر باید درایور آنها رو نصب کنید )توجه کنید می تونید درایور مخصوص هر و

 سازنده چیپ دانلود کنید(

استفاده کنید ، چرا که  PL2303TAو باالتر از مدل  8در ویندوز  PL2303 : برای استفاده از تجربه

PL2303XL کنه خود شرکت هم اینو میگه...در این ویندوزه ها کار نمی 
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 کارکردم اون اینجا توضیح می دم : FT232اما چون خودم بیشتر با آیسی 

 اول بریم یکم در مورد خود ایسی یاد بگیریم:

ه ر)توجه کنید نسخه تقلبی آیسی در بازار وجود دااست  FTDI CHIPساخت شرکت معروف   FT232تراشه 

 (رسه و استفاده از اون اصال  توصیه نمی شه مگه به ناچار...که با قیمت ارزونتر به فروش می

رت سریال باشد که در سیستم های امروزی که فاقد پوآسنکرون می USBدرواقع این چیپ یه مبدل سریال به 

 ...هستند بسیار کاربردی هستش

در بازار  FT232RLو  FT232BL ،FT232BM ،FT232BQ ، FT232RQمدل  چندین این ایسی در

که ..می باشه..اندازی و بسته بندی اونا هستش و بیشتر در قطعات جانبی راهموجوده که تفاوت اونا بسیار جزئی 

 دم.رو پیشنهاد می FT232RLبیشتر  بنده

 FT232RLنما و معرفی پایه های آیسی ( 24شکل

 سخت افزار پیشنهادی زیر از سایت یزد کیت )سال هاست دارم از این شماتیک استفاده می کنم..(

 

  FT232RL( مدار راه انداز 25شکل
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  M66خوب خوب خوب ، تا اینجا با پورت سریال آشنا شدیم .حاال بر می گردیم روی ماژول 

 کمکی. UARTو پورت Debugو پورت UART پورت  پورت سریال مجرا می باشد:  3این ماژول دارای 

هیزات )تج DCE-DTE( و با توجه به اتصاالت قراردادی  =DCE)تجهیزات ارتباط داده DCEماژول مانند یک 

 طراحی شده است. ( =DTEترمینال داده

 کند.پشتیبانی می bps 115200تا  bps 4800از نرخ باودریت های Autobaud عملگر 

 UARTپورت 

 TXD ل داده به : ارساRXD  متعلق بهDTE )ارسال داده به ترمینال( 

 RXD  دریافت داده از :TXD  متعلق بهDTE )دریافت داده از ترمینال( 

 RTS تقاضا برای ارسال : 

 CTS آماده برای ارسال : 

 DTR  :DTE  آماده است وDCE ن توا را مطلع می کند )این پین همان پینی است که باعث کنترل

 شود(های کم مصرف میو بیدار باش ماژول در حالت

 RI  ، نشانگر صدای زنگ )زمانی که یک تماس :SMS  یا خروجیURC ل وجود داشته باشد ، ماژو

DTE  را به وسیله پینRI کند.(مطلع می 

 DCD ار ی برقر: آشکار ساز حامل داده )تایید کردن این پین نشان دهندی این است که لینک ارتباط

 است(

( را غیر فعال Hardware flow control: ماژول به طور پیش فرض شدت کنترل سخت افزاری)15نکته 

( HOSTبه میزبان ) CTSو  RTSزمانی که شدت کنترل سخت افزاری نیاز باشد ، باید پین های  می کند.

 ید.غیر فعال کن  AT+IFC=0,0 می تونید اونو فعال و با دستور AT+IFC=2,2شما با دستور متصل باشند.

 Debugپورت 

 DBG_TXD  ارسال داده به پورت :COM کامپیوتر 

 DBG_RXD  دریافت داده از پورت :COM کامپیوتر 

 (AUXکمکی ) UARTپورت 

 TXD_AUX  ارسال داده به :RXD  متعلق بهDTE  

 RXD_AUX :  دریافت داده ازTXD  متعلق بهDTE  
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 قسمت رسیدیم جدول زیر:***خوب به جای حساس این 

 
 UARTجدول سطح منطقی رابط 

: عایت کنیدنبینه اعداد جدول رو ر خواین پورت سریال ماژول شما آسیبه ، چرا که اگر میجدول بسیار مهم

تا  0) که تقربا  بینولت ( VDD_EXT*0.25تا  0ولتاژ ورودی برای این ماژول در حالت صفر منطقی بین )

تا  VDD_EXT*0.75حالت یک منطقی بین )اشد. و ولتاژ ورودی این ماژول دربمی تواند ولت ( 0.7

VDD_EXT+0.2 )( ولت 3.0تا  2.1ولت که تقریبا  برابر با ).است 

         حالت صفر منطقی بیندر  :جی پرورت سریال خودش اعمال می کنه ولتاژی که ماژول در خرو

 ( است.VDD_EXTتا  VDD_EXT*0.85و در حالت یک منطقی بین ) ولت (VDD_EXT*0.15تا  0)

 ولت می باشد. 2.8تقریبا   VDD_EXTمقدار « 8توجه 

ته برای خروجی ازش انتظار نداش 2.8Vبهش وارد نکنید و بیشتر از  2.8Vکال  داره می گه بیش از 

ولته، پس  2.8 د ، و دارای یه رگوالتور داخلیکنکار می 2.8Vباشین...)چون مدار داخلی این ماژول با ولتاژ 

 .(.از کجا امده. VDD-EXTحاال فهمیدین که اون

به طور  و صفر ولتTTL(5 )تونید به سطح ولتاژ ایجاد مشکل میشه .... چرا که نمیعث مین موضوع باخوب ه

ین یکم در مورد بزنیم بزار( به سرمون . .مستقیم وصل کنید، قبل از اونکه بگم باید چه گلی )منظورم گُلی.

 و بحث باال رو بیانمشخصات دیگه پورت سریال صحبت کنیم و باز برمی گردیم و مدارات مختلف ت

 کنم...)صبر کنید خوب!!(می
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 پین های رابط سریال

 رابط شماره پین نام پین تعریف

 TXD 17 ارسال داده

 UARTپورت 

 RXD 18 دریافت داده

 DTR 19 دادهآمادگی ترمینال 

 RI 20 نشانگر زنگ

 DCD 21 آشکار ساز حامل داده

 CTS 22 آماده برای ارسال

 RTS 23 تقاضا برای ارسال

 DBG_RXD 38 دریافت داده
 Debugپورت 

 DBG_TXD 39 ارسال داده

 RXD_AUX 28 دریافت داده
 کمکی UARTپورت 

 TXD_AUX 29 ارسال داده

 

 UARTویژگی های پورت سریال 

 ( هفت خط برای رابط سریالFull modem device) 

  شامل خطوطTXD  وRXD  کنترل ،FLOW خطوط یسخت افزار RTS و CTS ،  خط وضعیت

DTR  و شاملDCD  وRI 

  مورد استفاده برایAT COMMAND  داده های ،GPRS  و...،عملگرMultiplexing 

 کنه :زیر پشتیبانی میهای پورت سریال از باودریت 

300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600 And 

115200 bps 

 باشدودریت اتوماتیک میپیش فرض به صورت با(.AT+IPR=0) 

 کند:اتیک فقط از مقادیر زیر پیروی میحالت باودریت اتوم 

4800,9600,19200,38400,57600 And 115200bps 

  به طور پیش(فرض شدت کنترل سخت افزاریHardware flow control)  غیر فعال است . زمانی

شند. ( متصل باHOSTبه میزبان ) CTSو  RTSهای شدت کنترل سخت افزاری نیاز باشد، باید پین که

 غیر فعال کنید.  AT+IFC=0,0 می تونید اونو فعال و با دستور AT+IFC=2,2شما با دستور
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اودریت بکه مقدار  داین قابلیت رو دار M66ماژول ، (Auto bauding)در حالت باودریت اتوماتیک  «9توجه 

تونید ما میش، ارسال نمیکنه  URCگفتم  قبال دستگاه مقابل رو تشخیص بده ، اما در این حالت همانطور که 

 ر باال هست.ان یکی از مقادیهم X،روی یه مقدار دلخواه ست کنید که مقدار باودریت را AT+IPR=Xبا دستور 

ماتیک باودریت اتوبا حالت  ) درواقع همان ماژول( DCE، زمانی که  DCEو  DTEبرای هماهنگ سازی بین 

(Auto bauding) کنیم که قبل ار ارسال اولین کارکترروشن شد پیشنهاد میAT نیه ثا 12الی  3به مدت

ا همان از سوی ماژول یعنی نرخ تبادل اطالعات ی OKو دریافت جواب  ATمنتظر بمانید، سپس بعد ارسال 

 باودریت به درستی تنظیم شده است.

.این نیاز داشته باشد URCبه  (Auto bauding)باودریت اتوماتیک در حالت  HOSTگر در صورتی که کنترل

 رد خواد شد. URCگر اول باید همگام سازی شود در غیر اینصورت کنترل

 :باودریت اتوماتیک ال در حالت محدودیت های پورت سری

  پورتUART ی هشت بیتی بدوندر حالت داده Parity یک بیت وStop تنظیمات  کند.عمل می(

 کارخانه(

  دستورات"A t "َ" و یاa T" تواند مورد استفاده قرار گیرند.نمی 

  تنها رشته های"AT" یا "at.می توانند آشکار شوند " 

  کد های نتیجه ناخواستهURC  مانندRDY  و+CFUN=1  و+CPIN:READY  به زمانی که ماژول

 ند ، نشان داده نمی شوند.نکار می ک باودریت اتوماتیکصورت 

 URC  ها دیگر تا زمانی که بینDTE  وDCE اهنگ آخرین نرخ هم نرخ تبادل هماهنگ نشده باشد با

 شود.سازی ارسال می

 شود.از یک نرخ ثابت توصیه نمی باودریت اتوماتیک سویئچ کردن به حالت 

 فعال است ، سوئیچ کردن به حالت   باودریت اتوماتیک اگرMultiplexing شود.پیشنهاد نمی 

ی اینکه برابعد از راه اندازی،  (Auto bauding)استفاده از کنیم که به جای می به شدت توصیه :16نکته 

یک نرخ  DCEو  DTEهرگونه مشکل در حالت نرخ نا معین بین  بروز درست و معتبر و جلوگیری ازارتباطی 

گفته بودم ولی  باودریت ثابت انتخاب و ماژول پیکربندی شود و آن را حتما  ذخیره کنیم .)می دونم قبال  هم

 مهم بود که باز گفتم ...(
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های زیر روی  URCبشه بعد از اینکه مقدار ثالبتی برای باودریت انتخاب کردین ، هر وقت که ماژول روشن 

 کنه :ارسال می

 RDY 

 +CFUN=1 

 +CPIN=REDAY 

ه چیه ) که در کاولی به این معنیه که برای ماژول یه باودریت ثابت انتخاب شده ، دومی مد عملیات رو میگه 

ه مشکلی بخش توان مصرفی توضیح دادیم ( ، و سومی در مورد پین کد سیمکارت است که در این حالت می گ

 دارد و وارد شده است.وجود ن

یا یه  ERRORیا  OKوقتی که ما یه دستور رو به ماژول ارسال می کنیم ، ماژول در جواب یا نکته مهم : 

ن دستوری شروع میشن و بعد از آن هما +جواب رو برای ما ارسال می کنه ، که همیشه جواب ها با عالمت 

 که ما فرستادیم و سپس جواب می آید ، مثال :

AT 

  OK 

AT+CPIN? 

+CPIN:REDAY 

OK 

 ها بیشتر توضیح می دهیم. ATبعدا   در بخش 
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 HOSTنحوه اتصال ماژول به 

با استفاده از پورت سریال بسیار انعطاف پذیر است. سه نوع ارتباط در شکل زیر   HOSTاتصال بین ماژول و 

 توضیح داده شده است :

  DCEو DTE  ( اتصال کامل بین26شکل 

  DCEو DTE  بین سیمه(3حداقل )اتصال  (27شکل 

 (hardware flow control) با حالت کنترل شدت سخت افزاری UART( پورت 28شکل 

 برد(ی اسالی و دریافتی را باال تر میهاداده)این اتصال قابلیت اطمینان از 
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 (Firmwareارتقای نرم افزار )

ماژول به کار روند. قبل از ارتقای سفت افزار  Firmwareتوانند به منظور ارتقای می RXDو  TXDپین های 

 ها ...بله خود شما!!!!()توجه کن آقا؛با شمام.باید پایین کشده شود. به شکل زیر توجه بنماید.. PWRKEYپین 

 ( طراحی مرجع برای ارتقای سفت افزاری ماژول29شکل 

( ماژول ممکن است نیاز به ارتقا داشته باشد.توصیه  Firmwareافزار ): به دالیل معینی سفت 17نکته 

 وند.برای ارتقا سفت افزار به حالت رزرو نگه داشته ش  HOSTکنیم این پینها در بوردمی

 Debugمشخصات پورت 

  دو خط: DBG_TXD  وDBG_RXD 

 کند.خودگار اطالعات ثبتی را خارج می به صورت 

  پورتDebug  گیرد. و نرخ مورد استفاده قرار میسفت افزار اشکال زدایی )عیب یابی ( تنها برای

 پیکربندی شود. 460800bpsباودریت 

 Debug( طراحی مرجع برای پروت 30شکل      
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 کمکی UARTمشخصات پورت 

  : دو خط دادهRXD_AUX  وTXD_AUX 

  پورتUART  کمکی برایAT Command  به کار می رود و از دادهGPRS  ن از عملگرهایی چوو

Multiplexing .و... پشتیبانی نمیکند 

  پورتUART کند.دریت ارتباطی در زیر پشتیبانی میکمکی از نرخ باو 

 1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600 And 115200 bps 

  پورتUART  کمکی در زمانی که شما رشتهAT+QEUART=1  را در پورتUART  اصلی( ارسال(

 شود.کنید فعال میمی

  115200نرخ باودریت به صورت پیش فرض در مقدار bps  تنظیم شده است و از حالت اتوماتیک

 تغییرداده شود. AT+QSEDCBکند. نرخ باود می تواند با دستور پشتیبانی نمی

 کمکی UART( مرجع طراحی برای پورت 31شکل 
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 ()استفاده و نحوه اتصال UARTکاربرد 

 3.3ق سطح است، از مدار زیر جهت تطبی 3.3Vیا هر وسیله دیگه دارای سطح ولتاژ  کنترلره که میکروکوقتی

فاده است 10KΩبه جای  5.6KΩولتی بود لطفا  از مقاومت  3یک سیستم  HOSTولتی استفاده می شود. اگر 

 کنید.

 )در این حالت از قانون تقسیم ولتاژ استفاده شده(

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
∗ 𝑉𝑖𝑛 

 ولتی 3.3( طراحی تطابق دهنده سطح واتاژ برای سیستم های 32شکل 

: در موارد بسیار زیادی شده که ماژول به طور مستقیم به سیستم بدون مقاومت متصل شده است .  18نکته

برای میکرو  ه نمایید.که از مدار تقسیم مقاومتی استفادولتی توصیه اکید می گردد  3و  3.3در سیستم های 

یک منطقی حساب میشه و می تونید خروجی ماژول رو مستقیم به میکر اتصال دهید ولی  2.8Vسطح ولتاژ 

 TXDخطرانکه به هیج وجه به طور مستقیم  M66 ) خروجی میکرو( برای  3.3Vاز اونجا که سطح ولتاژ 

 ه!!!(ولتی باش 5وصل نکیند.)چه برسه میکرو  (RXD))میکرو( را به ورودی ماژول

 تغییر دهید.  4.7KΩرو به  1KΩبود مقدار مقاومت  V 5اگه 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
5.6(𝑘Ω)

5.6(𝑘Ω) + 1(𝑘Ω)
∗ 3.3(𝑉) = 2.8 𝑉𝑂𝐿𝑇 

 است که برای ماژول مناسبه. 2.8Vمی بینید که خروجی تقسیم مقاومتی )برای ورود به ماژول( دقیقا  
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 ولت باشد : 5مدار ایزوالسیون در صورتی که ولتاژ  

 

 TXD( ایزوالسیون پایه 33شکل 

 

 RXD( ایزوالسیون پایه 34شکل 

 ( RS-232را نشان می دهد.)به وسیله مبدل  PCمدار زیر یک طراحی برای ارتباط بین ماژول و 

 

 RS-232( طراحی مدار تطابق سطح برای 35شکل 
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 رابط صوتی

ت استفاده هاز یک کانال ورودی آنالوگ جهت استفاده میکروفن و دو کانال خروجی آنالوگ ج M66ماژول 

 کند.از اسپیکر پشتیبانی می

 رابط شماره پین نام پین تعریف

 MICP 3 ورودی مثبت میکروفن

AIN/AOUT1 
 MICN 4 ورودی منفی میکروفن

 SPK1P 5 خروجی مثبت کانال یک صوتی

 SPK1N 6 یک صوتیخروجی مثبت کانال 

 MICP 3 ورودی مثبت میکروفن

AIN/AOUT2 
 MICN 4 ورودی منفی میکروفن

 SPK2P 2 خروجی مثبت کانال دو صوتی

 SPK2P AGND 1یک شکل از جفت شبه دیفرانسیلی با 

AIN مناسبی است.  گیرد. یه میکروفن از نوع الکترت گزینهکروفن و خط مورد استفاده قرار میبرای ورودی می

AIN  در طراحی(.یک کانال از نوع دیفرانسیلی می باشدPCB )باید لحاظ شود 

AOUT1 یافت کننده گیرید. این کانال معموال  برای یک دریافت کننده مورد استفاده قرار میبرای خروجی در

 ی باشد.مکانال از نوع دیفرانسیلی  یک AOUT1کانال شود.یگرفته مقرار دارد به کار headsetکه داخل یک 

AOUT2 گیرد. این خروجیگوشی مورد استفاده قرار مییگومعموال  جهت بلندSignal-ended له و تک کانا

 می توانند در حالت شبه تفاضلی قرار گیرند. AGNDو  SPK2Pباشد.می

توانید میکنند وپیشتیبانی می )یه نوع اهنگ خاص(تمام این سه کانال صوتی از صوت و زنگ صدای خروجی 

 باشید. ATبین آنها سویئچ کنید. برای جزئیات بیشتر منتظر بخش  AT+QAUDCHبا دستور 

 برای انتخاب کانال صوتی به روش زیر می باشد. AT+QAUDCH استفاده از دستور 

 0..........AIN/AOUT1 .مقدار پیش فرض برابر با این مقدار است ، 

 1..........AIN/AOUT2 گیرید.گوشی مورد استفاده قرار می، این کانال همیشه برای بلندگوی 

 AT+QMIC ( ورودی میکروفن هر کانال شما می توانید از دستورGainبرای تنظیم کردن سطح گین )

ندگو بل و( خروجی دریافت کننده Gainاستفاده کنید ، همچنین شما می توانید برای تنظیم سطح گین )

(Speaker از دستور )AT+CLVL .استفاده کنید 

 ح میدم.صدای اطراف مورد استفاده قرار میگیرد. بعدا  توضی Gainبرای تنظیم سطح  AT+QSIDETدستور
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 طراحی رابط میکروفن

 تغذیه بایاس داخلی برای میکروفن الکترت خارجی می باشد. به همراه AINکانال 

 AIN( طراحی مرجع برای 36شکل 

ها که برای جلوگیری از اعمال ه دلیل استفاده از اون مدار خازنبدونید ک در صورتی که می خواهید :19 نکته

کانسی مختلف بخونین، البته باند های فر نویز، در TDDدقیقا  چرا وجود دارن ، برید در مورد  و نویر هستند

 خودم مختصر توضیح می دم ولی کامل نیست. در ادامه

 گیرنده و اسپیکر )بلند گو( طراحی رابط

 AOUT1گوشی برای  بط( طراحی را37شکل 

 های خود توجه کنید.وه طراحی زوج دیفرانسیلی در بردبه نح «10توجه 
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 AOUT1به همراه مدار تقویت کننده  بلند گو( طراحی 38شکل

 AOUT1( طراحی رابط گوشی برای 39شکل 

 AOUT2( طراحی بلند گو به همراه مدار تقویت کننده 40شکل 

 Texas Instrument’s  توانید به وب سایت شرکت های تفاضلی میفایر: برای طراحی آمپلی20نکته 

 مراجعه فرمایید.

 در اینجا به امپدانس ورودی آمپلی فایر صوتی بستگی دارد. C2و  C1: مقدار خازن 21نکته  
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 میلی متری خودمون( 3.5طراحی رابط بلندگوی گوشی )همون جک 

 ( طراحی بلندگوی گوشی41شکل 

 ( :19و نویزهای دیگر )با توجه به نکته  TDDاهش نویز ک

  برای فیلتر 33pfاست ، یک خازن   EGSM900 MHZدر هنگامی که ماژول در حال ارسال و فرکانس 

می تواند شنیده  TDDبدون قرار دادن این خازن نویز  شود.استفاده می 900MHZکردن تداخل فرکانس 

باشد. هرچند نقطه فرکانس می 1800MHZدراینجا برای فیلتر کردن تداخل  10pFشود. عالوه بر این خازن 

در کانال صوتی  RFاولیه و فرآیند تولید آن دارد. درجه شدت تداخل گی زیادی به مواد تشدید یک خازن بست

 بستگی زیادی به طراحی کاربردی آن دارد. GSM در هنگام ارسال

 GSM1800  نویز  شدیدتر است، درحالیکه در حاالت دیگر GSM900 TDDها نویز بعضی از حالت در

TDDبنابراین شما باید بر اساس نتایج آزمایشی یک انتخاب داشته باشید، بعضی وقت ها  است. بیشترمشهود

 نیاز است. RFبه هیچ خازن فیلتر

های باید به رابط صوتی یا دیگر رابط دنبه کار گرفته می شو RFکه برای فیلتر کردن نویز خازنهایی : 22نکته 

 صوتی نزدیک و مسیر صوتی باید تا حد ممکن کوتاه باشد.

های صوتی باید از رابط صوتی و مسیر RFبرای کاهش تداخالت رادیویی یا سیگنال های دیگر موقعیت آنتن 

دور ازمسیر صوتی قرار سیر تغذیه باید یر تغذیه و مسیر صوتی نباید موازی باشند و ممس شته شود.دور نگه دا

 ای سیگنال تفاضلی قرار گیرند.ی صوتی باید بر اساس قوانین الیهمسیر تفاضل داشته باشد.
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 مشخصه های صوتی

 مشخصات میکروفن الکترت معمولی :

 واحد حد باال حد متوسط حد پایین مشخصه

 ولت 2 1,5 1,2 ولتاژ کاری

 میکرو آمپر 500 - 200 جریان کاری

 کیلو اهم - 2,2 - مقاومت خارجی بار میکروفن

 

 مشخصات بلندگو معمولی :

 واحد حد باال حد متوسط حد پایین مشخصه

 AOUT1 خروجی

Single-ended 
 اهم - 32 - مقاومت بار

 پیک تا پیک ولتاژ 2,4 - 0 سطح مرجع

Differential 
 اهم - 32 - مقاومت بار

 پیک تا پیک ولتاژ 4,8 - 0 سطح مرجع

 AOUT2 Single-endedخروجی 
 اهم - 32 - مقاومت بار

 ولتاژ پیک تا پیک 2,4 - 0 سطح مرجع

 

 PCMدرگاه 

لوگ را به آشنایی داریم ، مبدل آنالوگ به دیجیتال در واقع سیگنال های آنا ADCخوب اکثر ما با رابط 

ال جهت مبادله در دستگاهای امروزی نیاز به داشتن صدای دیجیتدهد. یل و در اختیار ما قرار میدیجیتال تبد

 با دستگاه های دیگر امری حیاطی به نظر میاد.

ط کنند. این رابپشتیبانی می PCMاز رابط  Quectel شرکت ر دیگر ماژول های ساختثو اک M66ماژول 

 گیرد.قرار میدیجیتال مورد استفاده رت دیجیتال بین ماژول و دستگاه های برای انتقال صوت به صو

استفاده  PCM_OUTو سیگنال  PCM_CLK ،PCM_SYNC،PCM_INاین رابط از چهار خط سیگنال 

 می کند.

سسته گه سیگنال دیجیتال که سیگنال صوتی آنالوگ پیوسته را بمبدلی است ( PCMپالس )-مدوالسیون کد

مز گذاری ( شامل نمونه گیری ، کوانتیزه کردن و رPCMپالس )-های مدوالسیون کدکند. تمام روشتبدیل می

 می باشد.

 



 

61  
 1ویرایش -M66-R1.0طراحی سخت افزار 

 PCMتعریف پین های رابط 

 نام پایه شماره پایه توضیح

 PCM 30 PCM_CLKخروجی کالک 

 PCM 31 PCM_SYNCخروجی همزمان سازی 

 PCM 32 PCM_INورودی دیتای 

 PCM 33 PCM_OUTخروجی دیتای 
 

 PCMپیکربندی 

ك و منبع کال 8KHZکند، نرخ نمونه گیری پشتیبانی می PCMبیتی در قالب  13از کد خطی  M66ماژول 

256KHZ (می باشد و ماژول می تواند فقط در حالت مسترMaster عمل).کند 

پشتیبانی  MSB عالوه از این فقط از اولینازهمگام سازی همزمان کوتاه و بلند پشتیبانی می کند.  PCMرابط 

 به جدول زیر توجه کنید: می کند.

PCM 

 خصوصیات شرح

 Line Interface Format خطی

 Data Length بیت 16

 Sample Rate کیلو هرتز 8

: کالك مورد نظر توسط ماژول PCMدر حالت مد 

 تولید می شود.

PCM Clock/Synchronization Source 

 PCM Synchronization Rate کیلو هرتز 8

 PCM Clock Rate کیلو هرتز  PCM :256در حالت مد 

 PCM Synchronization Format همزمان کوتاه و بلند

 MSB PCM Data Orderingابتدا 

 Zero Padding خیر

 Sign Extension خیر
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 زمانبندی

ریم شامل فاین هر بنابر کیلو هرتز است. 256باشد و منبع کالك کیلو هرتز میPCM  ،8گیری رابط نرخ نمونه

انی پشتیب PCMبیتی خطی )سریال( در قالب  16از کد  M66باشد.به دلیل اینکه ماژول بیت داده می 32

 بیت سمت چپ نامعتبر است. 16کند ، می

سازی بلند  مگامدهد ، طول همگام سازی در قالب هبندی ترکیبی متفاوتی را نشان می دیاگرام زیر زمان

 ریزی شود.ه( از یک بیت تا هشت بیت برنامfirmwareافزار )ی سفتمیتواند به وسیله

PCM را به وسیله اجرای دستور  AT+QPCMVOL  پیکربندی کنید، بعدا  در قستAT .بهش می رسیم 

 سازی بلند( همگام 42شکل 

 ( همگام سازی کوتاه43شکل 

 مبنای طراحی

 : کند.  شکل زیرکار می MASTERتنها به عنوان  M66یادمان باشد ماژول 

 PCM( طرح مبنا برای 44شکل 



 

63  
 1ویرایش -M66-R1.0طراحی سخت افزار 

 )به صورت مختصر( PCMمربروط به  ATدستورات 

 در زیر بیان شده است: PCMدر مورد پیکربندی  ATدو دستور زیر 

AT+QPCMON   حالت عملیاتی :PCM )که شامل :  را پیکربندی میکند.)آماده کار می شود 

AT+QPCMON=mode, Sync_Type, Sync_Length, SignExtension, MSBFirst 

 مشخصه حدود شرح

 PCM: بستن  0

 زمانی که تماس صوتی برقرار است PCM: باز کردن  2
0،2 mode 

 : همزمان سازی کوتاه 0

 بلند: همزمانسازی 1
0~1 Sync_Type 

 Sync_Length 8~1 بیت  8تا  1قابل برنامه ریزی 
 SignExtension 1~0 پشتیبانی نمی شود

 MSB: ابتدا  0

 : پشتیبانی نمی شود1
0~1 MSBFirst 

 

AT+QPCMVOL ( می توانید حجم :Volume.ورودی و خروجی را پیکر بندی کنید ) 

AT+QPCMVOL=vol_pcm_in, vol_pcm_out 

 مشخصه حدود شرح

 vol_pcm_in 32767~0 تنظیم حجم صدای ورودی 
 تنظیم حجم صدای خروجی 

صدا از شکل بیشترشود؛ 16384کن است وقتی مقدار ازمم

 طبیعی خارج شود.

0~32767 vol_pcm_out 
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 SIM CARDرابط سیم کارت 

کارت برای سیم +GMS2و همچنین از خصوصیات فاز  GMS1کارت از خصوصیات عملکردی فاز رابط سیم

 کند.میجدید ،پشتیبانی  64Kbpsهای سریع 

شد( داخلی می با 1.8Vکنه )دارای یک رگوالتورپشتیبانی می 3Vو  1.8Vکارت از هر دو نوع سیم ماژول

یا عدم ص وجود ه تشخییه پایه گراند و یه پای ؛پایه 8) مدل کنه پایه پشتیبانی می 6و  8ز دو مدل همچنین ا

 اضافه داره..(رو سیم کارت وجود 

 نام پایه شماره پایه توضیح

کارت، به صورت اتوماتیک ولتاژ سیم کارت منبع تغذیه برای سیم

 3Vو  1.8Vتشخیص داده میشه. ماژول از هر دو نوع سیم کارت 

 میلی آمپر 10پشتیبانی می کنه.حداکثر جریان 

14 SIM_VDD 

 SIM_CLK 13 کارتکالك سیم
 SIM_DATA 11 کارتخروجی /ورودی سیم
 SIM_RST 12 کارتپایه رست سیم
 SIM_GND 10 کارتگراند سیم

 

 باشد.پین می 6کارت های مدار زیر یک منبع برای طراحی سیم

 پایه به ماژول  6( مدار اتصال سیم کارت 45شکل 
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 نمای سیم کارت

 ایران(پایه )رایج در 6 سیم کارت ( 46شکل 

 معرفی پایه ها

 VCC   پایه تغذیه سیم کارت : 

 RESET پایه ریست سیم کارت : 

 CLOCK پایه کالك سیم کارت : 

 GND گراند سیم کارت : 

 VPP ریزی سیم کارت: برای برنامه 

 I/O پایه دیتا سیم کارت : 

عی مختلف ماژول های با هم متفاوته پس سهای کارت در مدلهای سیممقدار مقاومت سری با پایه «11 توجه

 شیت توجه کنید...کنید که قبل از طراحی به دیتا

 استفاده کنید. TVSاز دیود  حتما برای محافظت از سیم کارت : 23نکته 

 نکات استفاده از سیم کارت :

طول مسیر  کارت را تا جای ممکن به ماژول نزدیک نگه دارید.اطمینان پیدا کنید کهسیم نگهدارنده .1

 باشد.متر میلی 200کمتر از 

 های سرعت باال دور نگه داشته شوند.و سیگنال RF  ،VBATکارت، از خطوطخطوط سیم .2

کارت کوتاه و پهن باشد.برای داشتن پتانسیل زمین بین ماژول و نگهدارنده سیم کنید کهاطمینان پیدا .3

گه دارید. خازن دی کوپالژ )قطع کنند، جدا میلی متر ن 0.5الکتریکی یکسان پهنای زمین را کمتر از 

 و باید نزدیک نگهدارنده سیم کارت باشد. 1uFکمتر از  SIM-VDDکننده( 
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را از همدیگر دور نگه  SIM-DATAو  SIM-CLK، پین های  Crosstalkبرای جلوگیری از پدیده  .4

 دارید و با زمین محصور شده از آنها محافظت کنید.

 رو انجام دهید. ESDبه صورت سری درواقع محافظت  22Ωبا استفاده از مقاومت  .5

 کارت نصب شوند.ار خارجی سیم کارت در نزدیکی سیممد .6

کارت در تمامی خطوط ( را نزدیک به سیم33pF) RF، خازن های بایپس  EMIبرای بهتر کردن  .7

 سیگنال قرار دهید.

 

 پایه (  6نمایی از یک نگه دارنده سیم کارت ) از نوع ( 47شکل 

 

 )نگه دارنده سیم کارت( SIM HOLDERمعرفی پایه های 
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 (ADCمبدل آنالوگ به دیجیتال )

های پیوسته  ، مداری الکترونیکی که سیگنال(Analog to Digital Converter) دیجیتال به آنالوگ  مبدل

 .کندهای گسسته دیجیتالی یا رقمی تبدیل میآنالوگ را به داده

ستفاده از کانال اکند. لطفا  اولویت برای گیری مقدار ولتاژ پشتیبانی میبرای اندازه ADCاز یک کانال ماژول 

ADC0 منظور در ماژولم(.هایی که بیش از یک کانال د نظر گرفته شودADC به وسلیه دست .)ور دارند

AT+QADC  مقدار ولتاژ اعمال شده بر پینAC0 .را قرائت کنید 

ایه های پمسیرمربوطه را به وسیله زمین محصورکنید. در جدول زیر  ADCبرای افزایش دقت و کارایی بخش 

 این بخش توضیح داده شده است.

 نام پایه شماره پایه توضیح

 AVDD 8 ولتاژ رفنس مدار مبدل آنالوگ به دیجیتال

 ADC0 9 مبدل آنالوگ به دیجیتال

 مشخصات مبدل آنالوگ به دیجیتال :

 واحد باالحد  حد متوسط حد پایین مشخصه

 ولت 2,8 - 0 رنج ولتاژ

 بیت - ADC - 10شن )قدرت تفکیک پذیری ( رزولو

 میلی ولت - ADC - 2,7دقت 

 شد. ولت می با 2,8می تواند اندازه بگیرد ،  ADCتوضیح جدول باال : حداکثر ولتاژی که بخش 

لت دسیمال در حا 1023تا بیتی در حالت باینری و صفر  10رزولوشن یعنی اینکه همیشه خروجی یک عدد 

 یه مثال بزنم :چقدره ،  ADCیعنی اینکه هر بازه اندازه گیری  ADCولی دقت  هستش.

 دسیمال 0باینری / 0000000000برابر است با :  ADCولت : مقدار  0

 دسیمال  0باینری / 0000000000برابر است با :  ADCمقدار  میلی ولت : 1.5

 یص دهد.تواند این تغییرات تجزئی را تشخ بیشتر است و نمی ADCچرا ؟؟؟ چون دقت 

 دسیمال 1باینری / 0000000001برابر است با :  ADCمیلی ولت : مقدار  2.7

 دسیمال 1023 باینری / 1111111111برابر است با :  ADCمقدار  ولت : 2.8

 شود.منجر به آسیب دیدن این بخش می ACDولت به بخش  2.8اعمال ولتاژ بیشتر از  «12توجه 
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 RIرفتار پین 

اشت ولی در های قدیمی کاربرد دبه منظور تشخیض زنگ تلفن در مودمهمنطور که قبال  گفته بودم این پایه 

 حال حاضر در شرایط زیر رفتار مختلفی از خودش نشون می ده:

ه داشته ( نگHIGHهمیشه در وضعیت ) RIگیرنده مورد استفاده قرار گیرد. پین عنوان تماس اگر ماژول به 

 دریافت می شود. SMSیا  URCمی شود به غیر از زمانی که 

 RIعملکرد پین  حالت

 )یک منطقی( HIGHدر وضعیت  آماده به کار

 تماس صوتی

 )صفر منطقی( تغییر وضعیت می دهد ، سپس : LOWبه حالت 
 کند.تغییر می HIGHوقتی که تماس پایان یافت به وضعیت  .1

 کند. تغییر می HIGHبه وضعیت  RIتماس رد شود ، پین  ATHوقتی توسط دستور .2

انیه ثمیلی  120تغییر می کند ، سپس به مدت  HIGHبه وضعیت  RIبا قطع تماس ، ابتدا  .3

 شود.می HIGHاست؛سپس دوباره URCرود که نشان دهنده دریافت میLOWبه وضعیت 

است  در زمانیمنظور توجه کنید کند. )تغییر می HIGHدریافت شود. به وضعیت  SMSاگر  .4

 (دریافت کنید  SMSو همزمان که مکالمه می کنید

 SMSدریافت 
 HIGHمیکنه ،و سپس به حالت  LOWرو  RIمیلی ثانیه پین  120دراین وضعیت ماژول به مدت 

 برمی گردونه.

 URCدریافت 
 HIGHو سپس به حالت   میکنه ، LOWرو  RIمیلی ثانیه پین  120دراین وضعیت ماژول به مدت 

 برمی گردونه.

به این پایه وصل کنید  LEDحاال با خودتون می گین این چه فایده ای داره؟ خوب خیلی ساده می تونید یه 

 و زنگ رو تشخیص بدین ، یا به وقفه خارجی میکرو متصل کنید و ...)البته با در نظر گرفتن شرایط(

 )به سمت راست شکل توجه کنید( در هنگام دریافت تماس RIرفتار پایه ( 48شکل 

 

 URCو  SMSدر هنگام دریافت  RIرفتار پایه ( 49شکل 
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 کرد. تغییر نخواهد RIبرقرار کنه )یعنی ما تماس بگیرم( وضعیت پین : اگه ماژول تماس 24نکته

 

 در هنگام برقرای تماس RI( رفتار پایه 50شکل 

 NETLIGHT نشانگر وضعیت شبکه

 یرد.گنشانگر وضعیت شبکه مورد استفاده قرار  LEDمی تواند برای راه اندازی  Netlightسیگنال 

 به صورت زیر معرف حاالت مختلف مد عملیاتی ماژوله: NETLIGHTوضعیت  

 .خاموش : ماژول روشن نشده است 

 64 /ست.امیلی ثانیه خاموش : ماژول روشن ولی به شبکه متصل نشده  800میلی ثانیه روشن 

 64 /میلی ثانیه خاموش : ماژول به شبکه متصل شده است. 2000میلی ثانیه روشن 

 64 /ثانیه خاموش : در حال ارتباط  میلی 600میلی ثانیه روشنGPRS... 

 به این پایه از مدار زیر استفاده کنید : LEDبرای اتصال 

 Netlightبرای سیگنال  LED( مدار درایو 51شکل 

 انتخاب خوبی است.( BC845 مرتبط می باشد ، LED)نوع ترانزیستور به توان  

و کاتد با یک مقاومت به  VBATپایه آند به ؛)به صورت مستقیم وصل شده  LEDمداراتی دیده شده که 

NETLIGHT با این کار شاید جریانی از ماژول کشیده نشه اما،صل شدهمت )LED  ها به صورت معکوس عمل

برعکس حاالت باال   NETLIGHTمربوط به  LEDمی کنند. )در زمان خاموش بودن ماژول روشن هستند و 

 عمل می کرد .(
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 RFنشانگر ارسال سیگنال 

وجی می باشد که هنگام فعال شدن فرستنده دارای سطح خر RFTXMONدارای یک پایه به نام  M66ماژول 

 فعالیت فرستنده صفر می شود.یک و در پایان 

 نام پایه شماره پایه توضیح

 RF 25 RFTXMONنشانگر ارسال سیگنال 

 

 کال  دو حالت عملکردی دارد:

 : TXفعال در طول فعالیت  .1

طح سبکار رود. در این وضعیت وقتی که پایه به  TXبرای نشان دادن وقوع اتفاق  RFTXMONپین 

HIGH  میکرو ثانیه بعد اتفاق  220رفتTX .رخ می دهد 

میتوانید آن را فعال کنید . به نمودار زمانی زیر توجه  AT+QCFG=“RFTXburst”,1شما با دستور 

 کنید:

 در هنگام ارسال پیوسته RFTXMONپایه  رفتار( 52شکل 

 فعال در طول تماس : .2

( می رود و با قطع تماس به سطح صفر HIGHدر طول تماس به سطح یک ) RFTXMONپین 

(LOWبر می گردد ). 

 میتوانید آن را فعال کنید.نمودار زمانی زیر : AT+QCFG=“RFTXburst”,2شما با دستور 

 تماسبرقرار در هنگام  RFTXMONشکل پایه  (53شکل 
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 SD CARDرابط 

 (SD,MINI SD,MICRO SDهای رایج ) SD CARDشکل وابعاد  (54شکل 

 Memory Stick،         SD/MMC می باشد که از انواع حافظه های SDدارای یک رابط  M66ماژول 

 به شرح زیر می باشد: SDکند. خصوصیات اصلی رابط پشتیبانی می Micro SDو یا  T-FLASHو

  فقط از یک پایه دیتا استفاده  کند .)به شکل نگاه کنید، بیت پشتیبانی می 1از حالت سریال تنها

 کند(می

  از حالتSPI ی برای حافظهSD  کند.نمیپشتیبانی 

 های از حافظهSD  کند.نمیچندگانه پشتیبانی 

  ازhot Plug  کند.نمیپشتیبانی 

  48در حالت سریال نرخ داده برابر باMHZ 

  ی رفیت حافظهظحداکثرSD  32قابل پشتیبانی به میزانGB باشد.می 

حافظه ظرفیت  توانید یک مدار کاربردی برای افزایششده و مدار زیر شما به آسانی می های گفتهبا ویژگی

ی ل های پر حجم خودرا درکارت حافظهخی از فایتوانید بربه طور مثال شما میداخلی ماژول استفاده کنید.

ثبت و ذخیره کند و هچنین می تواند  SDهای صوتی را در کارت تواند فایلذخیره کنید ، ماژول میخارجی 

 را اجرا نماید.)دیگه چی می خواین؟؟( SDفایل های صوتی در کارت 

 معرفی پایه های مربوطه

 نام پایه شماره پایه توضیح عملکرد مشابه

PCM_IN  )خروجی سیگنال فرمان )دستورSD 32 کارت SD_CMD 

PCM_OUT  خروجی سیگنال کالكSD 33 کارت SD_CLK 

PCM_SYNC  ورودی/خروجی سیگنال دادهSD 31 کارت SD_DATA 
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ضاد و تد برای جلوگیری از یکسانی را به اشتراك بگذاری I/O: اگر رابط های مختلف پین های 25نکته 

باشد؛ آقا  بین این عملگرها ی متناوب، در یک زمان ، یک دستگاه جانبی باید فعال( Conflictناسازگاری )

 رو فعال نکنید!!!!تمام.... PCMو  SDهم زمان بخش 

 در زیر نمایش داده شده :  Micro SD ر راه اندازی برای کارتمدا

  Micro SDمدار مبنا برای کارت  (55شکل 

 Micro SDکارت معرفی پایه های (56شکل 

 SD کارت معرفی پایه های( 57شکل 
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 SDو  T-FLASH (Micro SD)جدول مقایسه نام پایه های 

 شماره پایه SDنام پایه در مدل  T-FLASH (Micro SD)نام پایه در 

DATA2 CD/DATA3 1 

CD/DATA3 CMD 2 

CMD VSS1 3 

VDD VDD 4 

CLK CLK 5 

VSS VSS2 6 

DATA0 DATA0 7 

DATA1 DATA1 8 

- DATA2 9 

 د :کارت برای مطمئن شدن از عملکرد ارتباطی خوب به موارد زیر توجه کنی SDدر طراحی رابط 

 کارت تمام سیگنال هایSD  از مسیر هایRF  و تغذیهVBAT .دور باشند 

 های ختم شده به کارت یگنالتمام مسیر سSD  10ز اتا حد ممکن کوتاه باشند. طول هر مسیرcm 

 تجاوز نکند.

  مسیرهایSD-CMD  ،SD-DATA  وSD-CLK  ز ابا هم رسم شوند و اختالف طول آنها کمتر باید

10mm .باشد 

  برای به دست آوردن حفاظتESD  مناسب و خوب بهتر است به سیگنال هایSD  دیودTVS با 

 اضافه شود. 10pFظرفیت کمتر از 

  مقاومت های باالکش خارجی برای خطوط به غیر از سیگنالDATA0 .استفاده شود 

  خطوطSD-CLK  وSD-DATA  باید به وسیله زمین جهت داشتEMI .بهتر محصور شوند 
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 رابط آنتن
ث و پین پد آنتن بلوتو 26)بلوتوث(. پین  BTو آنتن  GSMباشد. آنتن رابط آنتن می 2دارای  M66ماژول 

 د.اهمی می باش 50پد هر دو آنتن دارای امپدانس  RFباشد. دقت کنید که رابط می GSMپد آنتن  35

 GSMرابط آنتن 

 مشخص شده است. RF_ANTبا نام  M66پد آنتن برای ماژول 

 د استفاده :پایه های مورشرح 

 نام پایه شماره پایه توضیح

 GND 34 زمین

 GMS 35 RF_ANTپد آنتن 

 GND 36 زمین

 GND 37 زمین

روری ( ضگینند. بنابراین مدار تطبیق )مچعالی باید باهم تطبیق داده شو آنتن خارجی برای داشتن عملکرد

 است.

 در زیر نشان داده شده است: RFمدار تطبیق برای 

 GMSمرجع طراحی برای آنتن  (58شکل 

ماژول وصل  RF( که به پد آنتن HOSTمیزبان ) PCBدر  RFدر طراحی بخش آنتن باید توجه کرد که مسیر 

را هم پشتیبانی کند به طوری که  waveguideیا خطوط هادی امواج  Microstripاست باید خطوط 

 اهم باشد. 50مشخصه های امپدانسشان باید نزدیک به 

، به عالوه یک مدار تطبیق از نوع ماژول برای داشتن زمین بهتر دارای پد زمین شده در کنار پد آنتن می باشد

π  پیشنهاد می شود که برای تنظیم عملکردRF  مورد استفاده قرار می گیرد. برای کاهش تلفات مسیرRF  و

 را نشان میدهد. GSMکابل آن طراحی را به دقت انجام دهید . جدول صفحه بعد نیاز های آنتن 
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 نیازمندی های کابل آنتن :

 نوع الزامات

 1dB GSM850/EGSM900<کاهش کمتر از 

 1.5dB DCS1800/PCS1900<کاهش کمتر از 

 نیازمندی های آنتن :

 نوع الزامات

 بازه فرکانسی .بسته به گروه باند فرکانسی ارائه شده توسط اپراتور شبکه دارد

≤ 2 VSWR 

 Gain (dBi)گین  1

 (Wحداکثر توان ورودی ) 50

 امپدانس ورودی )اهم( 50

 نوع قطبش عمودی

 RFتوان خروجی 

 ماژول : RFتوان هدایت شده خروجی 

 فرکانس  حداکثر حداقل

5dBm±5dB 33dBm±2dB GMS 850 

5dBm±5dB 33dBm±2dB EGSM 900 

0dBm±5dB 30dBm±2dB DCS 1800 

0dBm±5dB 30dBm±2dB PCS 1900 

 د.کاهش می یاب 2.5dB، ماکزیمم توان خروجی به اندازه  GPRS 4اسالت  TX: در حالت 26نکته 

 RF لحیم کاری کابل

می شود. لطفا  به  RFماژول به صورت صحیح موجب کاهش تلفات در مسیر  RFبه پد  RFلحیم کاری کابل 

 تصاویر زیر نگاه کنید.

 RF کاری پدلحیم نمونه  (59شکل 
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 دریافتی RFحساسیت 

 هدایت شده ی ماژول : RFحساسیت دریافتی 

 نوع الزامات

<-109dBm GSM850 

<-109dBm EGSM900 

<-109dBm DCS1800 

<-109dBm PCS1900 

 فرکانس کاری

 : داین جدول بسیار جالب می باش

ARFCH فرکانس )مگاهرتز( دریافت )مگاهرتز( ارسال 

128~251 824~849 869~894 GSM850 

0~124 ,975~1023 880~915 925~960 EGSM900 

512~885 1710~1785 1805~1880 DCS1800 

512~810 1850~1910 1930~1990 PCS1900 
 

 Bluetoothرابط آنتن 

ها اجازه گاهسیم می باشد که به دستی می کند. بلوتوث یک تکنولوژی بیاز رابط بلوتوث پشتیبان M66ماژول 

ه عنوان بدهد. و این تکنولوژی سیم دریک فاصله کوتاه را مییا ارسال داده یا صوت به صورت بیارتباط 

ای قابل حمل ههای ارتباطی دستگاه زینی با کابلده است که برای جایگارتباطی کوتاه برد تعریف شتکنولوژی 

 2.4سی استاندارد سازی شده و در برد فرکانIEEE802.15 بلوتوث در  و یا ثابت در نظر گرفته شده است.

GHZ  با استفاده از تکنولوژیRF 3باند آن و پهنای کندعمل میMb/s .است 

و  SPP،OPPرا دارد و همچنین از ویژگی های دیگر شامل  3هماهنگی کامل با بلوتوث نسخه  M66ماژول 

HFP کند.پشتیبانی می 

 جدول ذیل :شرح پایه های مرود استفاده در می باشد. BT_ANTپد آنتن بلوتوث در ماژول به نام 

 نام پایه شماره پایه توضیح

 BT 26 BT_ANTپد آنتن 

 GND 27 زمین
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دستیابی به بهترین عملکرد آنتن خارجی می باید کامال  با پد آنتن تطبیق داده شود پس مدار تطبیق  برای

 دهنده الزم می باشد.

 BTمرجع طراحی برای آنتن  (60شکل 

 بلوتوث درنظر گرفته شده است،چند نکته مهم است: RFکه برای مسیرهای  RFبرای قرار دادن اجزا و مسیر 

  نزدیکی آنتن باشد.مدار تطبیق در 

  امپدانس مسیرRF  ،50 .اهم نگه داشته شود 

  مسیرRF .باید از سیگنال های فرکانس باال و منابع نویز قدرتمند دور نگه داشته شود 
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 لابعاد مکانیکی ماژو
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 (mm( ابعاد ماژول از باال و کنار )واحد 61شکل 

 (mmهای ماژل )نما از پشت( )واحد فاصله پدابعاد و ( 62شکل 
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 (mm( )واحد جلو)نما از عاد فوت پرینت ماژول اب( 63شکل 

 

 

 M66 R1.0( نمای جلو و پشت ماژول 64شکل 
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 سخن پایانی

 داوندنشاا... خمی باشد ، ا QUECTELهای های ماژولی در واقع قسمت اول از سری آموزشاین جزوه آموزش

 ورساند می مانند همیشه یاری هاآموزش سری ه های بعدی اینمضمیمتعال ما رادر نگارش قسمت ها و

 د.یهمراهی می نمای،  این مسیرهمچنین شما اساتید و دوستان با نظرات خود ما را در 

برای استفاده هرچه راحتر شما  ( ماR&D)تیم  که توسط انشاا... به زودی سخت افزار و نرم افزار حرفه ای

 به شما عزیزان عرضهآماده راحل تست خود را به پایان برده وم اند،ساخته شدهدوستداران علم طراحی و 

تا  دسخت افزار و نرم افزار ذکر شده ، بسیار کارآمد و حرفه ای طراحی شده ان ذکر است کهشوند. قابل می

 پاسخگو باشند ... ب این ماژولدر با نیاز های شما رابتوانند تمامی 

  هماهنگ با ماژول  M662و  1های ورژن 

 ولت با جریان باال( 4)ولتاژ پایدار  دارای منبع تغذیه مناسب جهت راه اندازی ماژول 

 های دیگرردولت جهت استفاده در ب  3,3و 5های استاندارد دارای خروجی 

  دارای آنتن بلوتوث طراحی شده به صورتMicrostrip 

  دارای مبدلUSB  به صورت یکپارچه ؛جهت اتصال مستقیم برد به کامپیوتر 

 میلی متری 3,5 پیکر استاندارددارای جک میکروفن و اس 

  دارایLED نشانگر وضعیت ، ارتباط با شبکه، یها POWER وتبادل داده ، 

  کند.هدایت میدارای پورت استاندارد شده که تمامی پایه های اضافی و ... را به بیرون برد 

 و چندین قابلیت کاربردی دیگر 

 اشد.هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع از نظر قانونی خالف می ب
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 ضمایم
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 1ضمیمه
 M66-R2.0بال چون ماژول سبک

 

خواهید سریع سرراست، خوش دست، با کیفیت و بسیار اقتصادی هستید، اگر می 2Gاگر به دنبال یک ماژول 

د نیاز نیست، اگر و مطمئن بُرد خود را طراحی و به نتیجه برسانید، اگر امکاناتی مانند بلوتوث در پروژه مور

در داخل  OpenCpuز تان قبال  بر روی یک پردازشگر نوشته و آماده شده و نیازی به استفاده ابرنامه نرم افزاری

شک دارید، بیکنید و یا اصوال به مکان یاب نیاز نمستقل استفاده می GNSSماژول ندارید، اگر از یک ماجول 

تمام این مزایا زمانی  .(M66-FB-03-STDاست )کد سفارش  Quectelشرکت  M66-R2.0بهترین گزینه 

د از فروش کند که این ماژول با قیمت بسیار مناسب و با خدمات فنی و بعمعنی و مفهوم کاربردی پیدا می

 در ایران تامین گردیده است. Quectelگسترده در دسترس باشد که هردوی آن توسط 

 
 

 اشاره نمود:توان به موارد زیر افزاری )ماژول( میاز امکانات این بسته سخت

  پشتیبانی از هر چهار باندGSM. 

  دارای مجموعه کامل دستوراتAT  و بخش اضافه و توسعه یافته آن توسطQuectel 

 های ارتباطی گستره کامل پروتکلTCP/UDP/ PPP   

 های پشتیبانی از پروتکول/SSL/HTTPS/SMTP/HTTP   و به ویژهFTP 
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  پشتیبانی از پروتکولMQTT  به ردهنیز منحصر به فرد بوده و در سایر محصوالت مشا)این قابلیت 

2G  وجود ندارد. مزایای استفاده ازMQTT  ماژول  بر اهل فن آشکار هستند و وجود این امکان در

 نماید(. گیری از آن و عدم نیاز به کد نویسی بسیار ساده میکار طراح را برای بهره

 ( امکان تشخیص نویز مصنوعیJamming Detection.) 

 .ارتباطات دو سویه صوتی 

  پشتیبانی ازeCall 

   8/1و  3پشتیبانی از سیم کارت ( ولتUSIM). 

  امکان بروز نمودن فریمور از راه دور توسط مکانیزمQuecFOTA ف بین که در آن صرفا اختال

 فریمور جدید و قدیم ارسال شده و درنتیجه سرعت بروز رسانی بسیار افزایش میابد.

  م( گر 2/1متر و وزن میلی 3/2با ارتفاع  7/17در 8/15کوچک و جمع و جور )سایز بسیار 

 

 
 

  ارایه در بستهLCC نماید.که فرآیند تولید را ساده و ارزان می 

  آمپر.میلی 3/1توان مصرفی پایین در حد 

 ( دارای مبدل آنالوك به دیجیتالADC.) 

 سانتیگراد.درجه  85تا  -40ی وسیع دمای کاری از گستره 

 المللی از جمله های معتبر از مراجع  بیندارای گواهینامهCE .اروپا 

 های نمونه و ...خدمات گسترده فنی با ارایه جزوات، طراحی 

 نماید.دارای نمایندگی که گارانتی و خدمات بعد از فروش را در ایران تضمین می 
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 2ضمیمه
 شرایط و اختصارات

 اختصارات شرح

Analog-to-Digital Converter ADC 
Adaptive Multi-Rate AMR 

Antenna Reference Point ARP 
Application Specific Integrated Circuit ASIC 

Bit Error Rate BER 
Bill of Material BOM 

Bluetooth BT 
Base Transceiver Station BTS 

Challenge Handshake Authentication Protocol CHAP 
Coding Scheme CS 

Circuit Switched Data CSD 
Clear to Send CTS 

Digital-to-Analog Converter DAC 
Discontinuous Reception DRX 
Digital Signal Processor DSP 

Data Communications Equipment (typically module) DCE 
Data Terminal Equipment (typically computer, external controller) DTE 

Data Terminal Ready DTR 
Discontinuous Transmission DTX 

Enhanced Full Rate EFR 

Enhanced GSM EGSM 

Electromagnetic Compatibility EMC 

Electrostatic Discharge ESD 

European Telecommunication Standard ETS 

Federal Communications Commission (U.S.) FCC 

Frequency Division Multiple Access FDMA 

Full Rate FR 

Gaussian Minimum Shift Keying GMSK 

General Packet Radio Service GPRS 

Global System for Mobile Communications GSM 

Gross Weight G.W 

Half Rate HR 
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Input/Output I/O 

Integrated Circuit IC 

International Mobile Equipment Identity IMEI 

Maximum Output Load Current IOmax 

Kilo Bits Per Second kbps 

Light Emitting Diode LED 

Lithium-Ion Li-Ion 

Mobile Originated MO 

Minimum Order Quantity MOQ 

Manufacture Product MP 

Mobile Station (GSM engine) MS 

Mobile Terminated MT 

Net Weight N.W 

Password Authentication Protocol PAP 

Packet Switched Broadcast Control Channel PBCCH 

Printed Circuit Board PCB 

Protocol Data Unit PDU 

Point-to-Point Protoco PPP 

Radio Frequency RF 

Root Mean Square (value) RMS 

Real Time Clock RTC 

Receive Direction RX 

Subscriber Identification Module SIM 

Short Message Service SMS 

Time Division Multiple Access TDMA 

Terminal Equipment TE 

Transmitting Direction TX 

Universal Asynchronous Receiver & Transmitter UART 

Unsolicited Result Code URC 

Unstructured Supplementary Service Data USSD 

Voltage Standing Wave Ratio VSWR 

Maximum Output Voltage Value VOmax 

Normal Output Voltage Value VOnorm 

Minimum Output Voltage Value VOmin 

Maximum Input High Level Voltage Value VIHmax 

Minimum Input High Level Voltage Value VIHmin 

Maximum Input Low Level Voltage Value VILmax 

Minimum Input Low Level Voltage Value VILmin 

Absolute Maximum Input Voltage Value VImax 
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Absolute Normal Input Voltage Value VInorm 

Absolute Minimum Input Voltage Value VImin 

Maximum Output High Level Voltage Value VOHmax 

Minimum Output High Level Voltage Value VOHmin 

Maximum Output Low Level Voltage Value VOLmax 

Minimum Output Low Level Voltage Value VOLmin 

 اختصارات دفترچه تلفن

SIM Last Dialing phonebook (list of numbers most recently dialed) LD 

Mobile Equipment list of unanswered MT Calls (missed calls) MC 

SIM (or ME) Own Numbers (MSISDNs) list ON 

Mobile Equipment list of Received Calls RC 

SIM phonebook SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3ضمیمه

 Quectelنگاهی به محصوالت شرکت 
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 2سری  [های سلوالرنمونه کارهای ماژولG  3، سریG  ،LTE [ 
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 نقشه راه LTE بر اساس زیر مجموعه های مختلف 
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  نمونه کارهای ماژلهایLTE 
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  نمونه کارهای ماژلهایLTE-A 
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  ماژولAG35 مربوط به وسایل خودرویی 
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 ماژول های خودرویی 
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 نمونه ماژول های هوشمند 
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  نمونه ماژول هایLPWA 
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  نمونه ماژول هایUMTS/HSPA+ 
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  ثابت قدم درنوآوری ماژول هایLTE 
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  نمونه ماژول هایGSM/GPRS 
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  نقشه راه ماژول هایGNSS 
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  مشخصات ماژول هایGNSS 
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  مشخصات ماژول هایGNSS 
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  مشخصات ماژول هایGNSS )به همراه آنتن( 
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  بلوک دیاگرام داخلی ماژول هایLTE  به همراهWifi  وBluetooth 
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  واحدOPEN CPU  در ماژول هایQuectel 
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  قابلیتCompatible  یا همان هماهنگی پینهای ماژول های مختلف 
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 4ضمیمه
به تفکیک و قابلیت بروز رسانی از  Quectelمحصوالت شرکت  سند های کلیهلیست 

 لینک های زیر :

Nb-IoT 

—---------------------------------------------------------------------------------------------- 

BC95 ：http://www.quectel.com/Qdownload/BC95.html 

BC95-G http://www.quectel.com/Qdownload/BC95-G.html 

BC68 : http://www.quectel.com/Qdownload/BC68.html 

 

2G 

—---------------------------------------------------------------------------------------------— 

M95 R2.0 ：http://www.quectel.com/Qdownload/M95.html 

M66 ：http://www.quectel.com/Qdownload/M66.html 

M66 R2.0 ：http://www.quectel.com/Qdownload/M66_R2.0.html 

MC60 : http://www.quectel.com/Qdownload/MC60.html 

MC60-E : http://www.quectel.com/Qdownload/MC60-E.html 

M66-DS：http://www.quectel.com/Qdownload/M66-DS.html 

 

3G 

—--------------------------------------------------------------------------------------------- 

UC20 ：http://www.quectel.com/Qdownload/UC20.html 

UC15 ：http://www.quectel.com/Qdownload/UC15.html 

UG95 ：http://www.quectel.com/Qdownload/UG95.html 

UG96 ：http://www.quectel.com/Qdownload/UG96.html 

UC15 MiniPCIE: http://www.quectel.com/QDownload/UC15MiniPCIe.html 

UC20 MiniPCIE: http://www.quectel.com/QDownload/UC20MiniPCIe.html 

 

LTE 

—------------------------------------------------------------------------------------------------— 

EC21 ：http://www.quectel.com/Qdownload/EC21.html 

EC21 MiniPCIE: http://www.quectel.com/QDownload/EC21MiniPCIe.html 

EC25 ：http://www.quectel.com/Qdownload/EC25.html 

EC25 MiniPCIE: http://www.quectel.com/QDownload/EC25MiniPCIe.html 

EM05 ：http://www.quectel.com/Qdownload/EM05.html 

EG91 ：http://www.quectel.com/Qdownload/EG91.html 

EG95 ：http://www.quectel.com/Qdownload/EG95.html 

http://www.quectel.com/Qdownload/BC95.html
http://www.quectel.com/Qdownload/BC95-G.html
http://www.quectel.com/Qdownload/BC68.html
http://www.quectel.com/Qdownload/M95.html
http://www.quectel.com/Qdownload/M66.html
http://www.quectel.com/Qdownload/M66_R2.0.html
http://www.quectel.com/Qdownload/MC60.html
http://www.quectel.com/Qdownload/MC60-E.html
http://www.quectel.com/Qdownload/M66-DS.html
http://www.quectel.com/Qdownload/UC20.html
http://www.quectel.com/Qdownload/UC15.html
http://www.quectel.com/Qdownload/UG95.html
http://www.quectel.com/Qdownload/UG96.html
http://www.quectel.com/QDownload/UC15MiniPCIe.html
http://www.quectel.com/QDownload/UC20MiniPCIe.html
http://www.quectel.com/Qdownload/EC21.html
http://www.quectel.com/QDownload/EC21MiniPCIe.html
http://www.quectel.com/Qdownload/EC25.html
http://www.quectel.com/QDownload/EC25MiniPCIe.html
http://www.quectel.com/Qdownload/EM05.html
http://www.quectel.com/Qdownload/EG91.html
http://www.quectel.com/Qdownload/EG95.html
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EG06: http://www.quectel.com/Qdownload/EG06.html 

 

WiFi 

—---------------------------------------------------------------------------------------------- 

FC20 ：http://www.quectel.com/Qdownload/FC20.html 

 

CAT-M1 (IoT) 

—---------------------------------------------------------------------------------------------- 

BG96 : http://www.quectel.com/Qdownload/BG96.html 

 

Smart Module 

—---------------------------------------------------------------------------------------------— 

SC20 : http://www.quectel.com/Qdownload/SC20.html 

SC60 : http://www.quectel.com/Qdownload/SC60.html 

 

GNSS/GPS 

—---------------------------------------------------------------------------------------------— 

L70 ：http://www.quectel.com/Qdownload/L70.html 

L70-R ：http://www.quectel.com/Qdownload/L70-R.html 

L70-RL ：http://www.quectel.com/Qdownload/L70-RL.html 

L76 ：http://www.quectel.com/Qdownload/L76.html 

L76-L：http://www.quectel.com/Qdownload/L76-L.html 

L80 ：http://www.quectel.com/Qdownload/L80.html 

L80-R:  http://www.quectel.com/Qdownload/L80-R.html 

L86 ：http://www.quectel.com/Qdownload/L86.html 

L96 ：http://www.quectel.com/Qdownload/L96.html 

 

OpenCPU 

—------------------------------------------------------------------------------------------— 

M66 OCPU：http://www.quectel.com/Qdownload/M66_OpenCPU_SDK.html 

MC60 OCPU：http://www.quectel.com/Qdownload/MC60_OpenCPU_SDK.html 

M66-DS OCPU：http://www.quectel.com/Qdownload/M66-DS_OpenCPU_SDK.html 

MC60-E OCPU：http://www.quectel.com/Qdownload/MC60-E_OpenCPU_SDK.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.quectel.com/Qdownload/EG06.html
http://www.quectel.com/Qdownload/FC20.html
http://www.quectel.com/Qdownload/BG96.html
http://www.quectel.com/Qdownload/SC20.html
http://www.quectel.com/Qdownload/SC60.html
http://www.quectel.com/Qdownload/L70.html
http://www.quectel.com/Qdownload/L70-R.html
http://www.quectel.com/Qdownload/L70-RL.html
http://www.quectel.com/Qdownload/L76.html
http://www.quectel.com/Qdownload/L76-L.html
http://www.quectel.com/Qdownload/L80.html
http://www.quectel.com/Qdownload/L80-R.html
http://www.quectel.com/Qdownload/L86.html
http://www.quectel.com/Qdownload/L96.html
http://www.quectel.com/Qdownload/M66_OpenCPU_SDK.html
http://www.quectel.com/Qdownload/MC60_OpenCPU_SDK.html
http://www.quectel.com/Qdownload/M66-DS_OpenCPU_SDK.html
http://www.quectel.com/Qdownload/MC60-E_OpenCPU_SDK.html
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